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                                      بسم اهللا الرحمن الرحيم 

اختيار   ، املتوسط  الثاني  للصف  والنصوص  الـمطالعِة  كتاب  تأليف  من  توخينا        
موضوعات متنوعة تفيُد الطالَب ، فاقتبسنا موضوعات من القرآن الكرمي واحلديث النبوي 
الشريف، ومما أجادْت بِه َأقالم الكتاب، من شعر ونثر وقصة وحوار، ومناظرة ، وطرفة 
ثروتهم  وزيادة  املطالعةالواعية  على  الطلبة  أبنائنا  لتدريب   ، واحلوادث  للمواقف  وسرد 
اللغوية بحفظ النصوص اجلديدة ، وإجادَة القراءِة اجلهريِة ، وإدراك بعض الصيِغ البالغية 
وعمدنا إلى شرِح الـمفرداِت الصعبِة ، وثبتنا األنشطة  املتنوعة للمناقشة ، إلثراء خلفيِة 
الطالِب األدبيِة ، والوقوف على مدى استيعابه للموضوعات ، وإعانته على استثمار مواهبه 

وتوسيع مداركه ، وتذوقه النصوص األدبية، فضًال على استثمار طاقاته في التعبير.
     إمياننا عميٌق بأن يولي زمالؤنا املدرسون ، موضوعات الكتاب ، جلَّ اهتمامهم ألنه 
يحقق ماكانوا يصبون إليه من موضوعات هادفة من تراثنا العريق التي تتناسب مع عادات 
وإشاعة مشاعر   ، اإلنسانية  احلضارة  بناء  في  والتطور  التقدم  وتواكب   ، شعبناوتقاليده 
الوطن على أسس علمية  إعمار  إعادة  في  أبنائه لإلسهام  بني  والتآخي   ، الـمحبة واأللفة 
سليمة في عهده اجلديد، واالنفتاح على ثقافات األمم األخرى وآدابها ، مبا يالئم مبادىء 

ديننا احلنيف وعاداتنا وتقاليدنا التي نعتُز بها. 
     إننا نوصي زمالءنا الـمدرسني بَتشجيع أبنائناالطالب على حتضيرالدروس قبل تقدميها 
في احلصص ، وتوصيتهم باالطالع على ما لألديب أو الشاعر من نتاج ، أو الكتابة في 
أيِّ موضوٍع قريب من الدرس ، والبحث عنه في كتب مكتبة املدرسة، أو املكتبات العامة 
وحترير التقارير بشأنه ، أو محاكاة األديب مبمارسة التعبير التحريري والشفوي . ألنَّ هذا 
النشاَط كفيٌل بإثراء طالبنا بالـمعلومات ، وتفجير طاقاتهم الكتابية ، وصقل مواهبهم 

األدبية ، عسى أن يكون لهم حٌظ وافٌر في الـمشاركة والـمتابعة الذاتية . 
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واليفوتنا أن نوصي زمالءنا املدرسني ، باستثمار النص في إجراء تدريبات تطبيقية تنمي 
قدرة الطلبة اللغوية والتعبيرية ، وذلك باعتماد ما استوعبوه من موضوعـــــات للنحــــو 

واإلمالء ضمن املنهج الـمقرر.
     وهكذا ميكننا أن نحقق اجلزء األكبر من أهداف تدريس الـمطالعة والنصوص نذكرها 

بإيجاز فيما يأتي :

١- إمناء قدرة الطالب على الطالقة والتلقائية في القراءة ، واكتساب مهارات التحدث 
لها   والوالء  نفسِه  في  العربية  اللغة  حب  وغرس   ، وعواطفه  خواطره  عن  والتعبير       
القراءة    و  اجلهرية  بالقراءة  واالهتمام   ، والقومية  والدينية  الوطنية  لغته  بوصفها      

      الصامتة .
وكتابة  قراءة   ، ذهنه  في  وترسيخها  األساسية  اللغوية  املهارات  الطالب  اكساب   -٢

       واستماعًا وحتدثًا من خالل املمارسات اللغوية .
إيجابي  اجتاه  وتكوين   ، الشريف  واحلديث  الكرمي  بالقرآن  الطالب  عالقة  زيادة   -٣
       نحوالقراءة في التراث العربي اإلسالمي ، وتقدير مافيه من جوانب شائقة لتوسيع 

       دائرة معارفه .
٤- تدريب الطالب على التعامل مع اآلخرين بروح إيجابية ، لتنمية الروح االجتماعية  

      واعتماده على نفسِه في إبراز مواهبِه وتطويرها انسجامًا مع متطلبات العصر .
٥- دعم االجتاه اإليجابي لدى الطالب ، نحو أبناء وطنه بأقلياته وأديانه ومذاهبها املتعددة  
      على أساس أنَّ العراَق وطُن اجلميع ، وأن االنتماء إلى الوطن فوق كل انتماء ،وقبول    
والدول  العربية  األمة  أبناء  مع  واإلنسانية  األخوة  روح  وتنمية   ، اآلخر  الرأي     
       اإلسالمية وشعوب العالم كافة ، انطالقًا من قوله تعالى :                                       
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٦- اكساب الطالب القدرة على التفكير املنظم ، وتنمية بعض مهارات النقد والتحليل 
     وترتيب األفكار .  إنَّ ثقتنا عالية بزمالئنا الـمدرسني في أنهم يعدون النفَس قبَل إعداد 
ثم  الصامتة ،  القراءة  لتدريبهم على  النص في منازلهم  بقراءة  الطلبَة  الدرس، ويكلفون 
التمهيد له بحديث استهاللّي  والتعريف بصاحبه ومناسبته ، والـمباشرة بقراءة النص 
مضامينه   شرح  إلى  واالنتقال   ، بقراءته  الطلبة  من  الـمجيدين  وتكليف   ، معبرة  قراءة 
واالستنباط  النقد  إلى  التوصل  ثم  االستيعاب،  على  تساعدهم  إيحائية  اسئلة  وتوجيه 
بعض  بإجناز  النشاط  هذا  وختام  والقيم،  واألسلوب  والعواطف  واألفكار  الـمعاني  بشأن 

التطبيقات واستثمارها في إمناء القدرات اللغوية والتعبيرية .

               وفَّق اهللا اجلميع خلدمة وطنناالغالي وشعبنا العزيز ومنه العون .

                                                                       

 

                                                                                           املؤلفون
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                                ِقّصٌة ِمَن الُقرآن الكرمي        
 

                                من سورة الكهف       
  (للحفظ من اآلية ٩-١٧)
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     ( ١ ) سورة الكهف اآليات : (من ٩-١٧)
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معاني املفردات

الكهف : فجوة مَتسعة في اجلبل .             آيات اهللا : دالئل قدرة اهللا .
الّرقيم : اللوح الذي دونت فيه أسماء         الوصيد : فناء الكهف أو عتبةالـمدخل.   

              فتية الكهف وقصتهم .               ورقكم : دراهمكم ، نقودكم .
رَشـدا : الهداية إلى طريق احلق.                َأزكى طعامًا : أطيب طعام .

َأمدا : املّدة وعدد السنني .                       وليتلّطف : ليتصرف بلطف وروّية .
احلزبني : الفريقني املختلفني في مدة          يظهروا عليكم : يّطلعوا ، أو يغلبوا

               مكوثهم .                                                          ويظفروا بكم .  
ربطنا على قلوبهم : قّوينا عزَمهم             مّلتهم : دينهم .

                              وصبَرهم .                 أعثرنا عليهم : اطلعنا الناس عليهم.    
شططا :  الظلم واجلور الفادح .                الريب فيها :  ال شك فيها .

سلطان بّني :   برهان ظاهر .                    يتنازعون :   يختلفون .
اعتزلتموهم :   تركتموهم .                     رجمًا بالغيب : تخمينًا من دون يقني .

افترى :   كذب .                                      فال متاِر :   فال جتادل .
تقرضهم :  تزوغ عنهم وتتباعد.               وال تستفِت :  ال تشاور .

        تزاور : متيل .
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                                            الشرح والتحليل

        تضمنْت ُسـورُة الكهِف روائَع من القصِص ، كان هدفها َتثبيت العقيدة واإلميان 
مع  وموسى  الكهف  أصحاب  قصُص  وهي   ، احلساب  يوم  وبالنشور   ، تعالى  اهللا  بعظمة 
الـمال ، وقوة  اخلِضـر، وذي القرنني ، فضًال على أمثلة توضح أنَّ احلَق ال يرتبط بكثرة 
مّكة  أّن ُمشركي   ، اآليات  نزول هذه  أّن سبَب  .  وروي  بالعقيدة  يرتبط  إمنا  السلطان، 
 ( طلبوا من أحباراليهود بالـمدينة أن يدّلوهم على أشياَء يسألون عنهاالرسوَل (
ليعّجزوه فقالوا لهم : إسألوُه عن الّروح ، وعن فتيٍة ذهبوا في الّدهراألول :ما أمُرهم؟ وعن 
َرجٍل طّواف بلَغ َمشارَق األرض ومغاربها : ما نبأه ؟ فأنزل اهللا تعالى عليه سورة الكهف ،  
وفيها اجلواب عن الفتية والرُجل الّطواف ،  ثم جاء اجلواب عن الروح في سورة اإلسراء 

  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À قال سبحانه :زب
Î  رب(١)  حتكي لنا هذه اآليات الكرميات ، ِقصَة شباب آمنوا باهللا الواحد، أرادَ ملكهم 
ُهم عن ديِنهم ، َففّروا منُه إلى كهٍف ، حفظهم اهللا فيه من  الـُمشرك في زمانهم أن يُصـدَّ
أن اهللا  للناس على  ُبرهانًا حسّيًا  ليكونوا  بعثهم بعدها  الطاغية، وأنامهم قرونًا ،  بطش 
سبحانه الذي بعث هؤالء من نومهم ، الذي ُيشبه الـموت ، قادٌر على بعث األموات من 
قبورهم يوم القيامة ، وتخللت القصَة توجيهات دينية وتعقيبات على مشاهدها . وهذا ما 

ميتاز به أسلوب القصص القرآني بسمّو غاياته ومقاصده . 
يجعل  الذي   ، التصويروالتشخيص  قوة   ، القّصة  هذه  في  انتباَهنا  مالفت  وأغرب        
القارىء كأّنه يرى مشاهدها حاضرًةَأمامه ، فيرى تشاور الفتية قبل هربهم إلى الكهف  
وحالتهم فيه في النوم واليقظة ، وتكليفهم أحدهم بشراء الطعام ، ثم انكشاف أمره في 

املدينة ، وانطباق الكهف عليهم وموتهم  ، وأخيرًا اختالف القوم وتنازعهم في أمرهم.
  

    (١) األسراء ١٧ / ٨٥
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     ثم أننا نرى جوازًا باحلذف ، متّثل في الفراغ املوجود بني مشهد يقظتهم وإرسالهم  من 
يشتري لهم الطعام ، وبني مشهد عثور الناس عليهم ، وهذا الفراغ املتروك يجعلنا نتخّيل 
هذا الذي ذهب في حذر، وخوف إلى املدينة  ، وحفاوة أهلها املؤمنني به ، الكتشافهم أنه 
أحد الفتية الهاربني بدينهم منذ زمن بعيد ، دّلت عليه هيئته ،  وتلطفه ، ونقوده ومالبسه  

كما نتصور املفاجأة التي أدهشت هؤالء الشباب بعد حتقق صاحبهم أّنه مضت قرون من
الزمن عليهم ، وأّن الدنيا قد تبَدلت من حولهم . 

     هذا فضًال على إيقاع الفواصل التي تطول وتقصر واجلرس الـموسيقي لأللفاظ التي 
جسدت مزايا الشعر والنثر معًا ، بأسلوب بليغ متّيز باإلعجاز .

              
  

   
   ١- ما األسباُب التي جعلت الفتيَة يفّروَن إلى الكهف ؟

   ٢- تضمنت اآليات (من ٩- ١٢) عرضًا إجماليًا للقصة . حتّدث عنه .
  ٣- كيف تناولت اآليات الكرميات (من ١٣-١٦) َشرحًا عن إميان   الفتية ِبرِبهم

         الواحد ، وخروجهم على وثنية قومهم وشركهم ؟
  ٤- حتدْث عن هيئة الفتيِة و هم نائموَن واستيقاظهم وحتاورهم ،كما تناولتها اآليات 

        من (١٧-٢٠).
    ٥- كيَف كان تنازُع القوم في شأِن الفتيِة ، بعد انطباق الكهِف عليهم وموتهم ؟

   ٦ - ما العبُر والدروُس التي تقدُمها لنا هذه اآليات الكرميات ؟

á
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                                               تطبيقات لغوية

النحو :
١- استخرج من النص القرآني الكرمي :

      أ- اسمني موصولني .
    ب- ضميرين متصلني .
     ج - مستثنى بـ (إّال) .

الكرمية   القرآنية  النصوص  في  نصبه  وبنائه وعالمة  املضارع  الفعل  بني سبب نصب   -٢
اآلتية :

رِشدًا» .      أ- «فلن َجتَِد له ولّيًا مُّ
     ب- «وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم» .

    ج - «وال ُيْشِعَرنَّ بكم أحدا» .
اإلمالء :

    أ- ُاذكْر ثالَث كلماٍت تبدأ بهمزة وصل .

   ب- ُاذكْر ثالَث كلماٍت تبدأ بهمزة قطع .
التعبير :

    راجع اآليات الكرمية في القرآن الكرمي من سورة الكهف ، التي حتدثت عن رفقة النبي 
)، وحتدث عنها بأسلوبك اخلاص . موسى واخلِضـر (

           



١٢

من احلديث الشريف 
في وحدة املسلمني وتضامنهم ، ووحدة املجتمع .              

       
                                                                                       للحفظ ٦ َأحاديث .

: (     قال رسوُل اهللا (
ِهم ، وتراُحِمهم ، وَتعاُطِفهم كَمَثِل اَجلسد ،إذا اْشتكى ِمْنُه  ١-(( َمَثُل املؤمنني في توادِّ

هِر واُحلّمى )) .       ُعْضٌو تداعى َلُه ساِئُراَجلَســد بالسَّ
٢- ((املُْؤِمُن للمؤمِن كالُبْنياِن املَْرصوِص َيّشدُّ َبْعُضُه َبْعضًا)) .

٣- ((َخْيُر اَألصحاِب عنَد اّهللا خيُرُهم ِلصاحِبِه ، وَخْيُر اجليراِن ِعْنَد اهللا َخيُرُهم جلارِه)) 
حبِة ؟ قال : ((ُأمُّك  ) : يارسوَل اهللا َمن أَحقُّ الّناِس ِبُحْسـِن الصُّ ٤- ُسئَل رسوُل اهللا (

َك ، ُثمَّ أبوَك ، ُثمَّ َأدناك )) .       ُثمَّ   ُأمُّ
ُجُل ُودَّ َأبيه )) . ٥- ((الِبرُّ َأْن َيِصـَل الرَّ

٦- ((إنَّ َقومًا َرِكبوا َسـفيَنًة فاْقَتسموا ، َفصاَر ِلُكلِّ َرُجٍل ِمنُهم َمْوضعًا . َفَنقَر َرجٌل ِمْنهم 
     َموِضـَعُه بفأٍس ، فقالوا له : ما َتْصنع ؟ قال : هو مكاني َأَصَنُع فيِه ما ِشـئت . فإْن                

      َأخذواعلى يِدِه َجنا وَجنوا ،  وإْن تركوُه هَلَك وهلكوا )) .
٧- (( اإلنسان أخو اإلنسان أَحبَّ  أم َكِرَه )) .

٨- (( ما أكَرَم الّنساَء إّال كرمي ، وال أهانهنَّ إّال َلئيٌم )) .
٩- (( لسُت أخاف على أّمتي غوغاَء تقُتلُهم، وال عدّوًا يجتاحهم ، ولكن أخاف عليهم 

        َأِئمًة ُمِضـّلني . إْن َأطاعوهم َفَتنوُهم ، وإْن َعَصـوهم َقَتلوهم )) .
َثهم فلم َيكِذْبُهم ، َوَوعَدهم فلم َيخِلْفهم    ١٠ - (( َمْن عاَمَل الّناَس فلم َيظِلْمهم ، وحدَّ

ُتُه )) .           فهَو َمن كُمَلْت ُمروءُته ، وَظَهرْت َعدالُتُه ، ووجبْت ُأُخوَّ
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 معاني املفردات
تداعى                : استجاَب بعضُه لبعض ، أو أحسَّ بعُضـه مبا في جسمه .

الِبرُّ                   : كلُّ عمٍل للخير ، أو صفة خير .
ودَّ أبيه              : حّبه  ، أو العالقات االجتماعية الطيبة لألب مع الناس في

                           حياته.
َأخذوا على يدِه   :  منعوه .

البنيان املرصوص: البناء املتماسك . 
غوغاء                : الفوضى وانفالت األمن .

الشرح و  البيان 
        

     ينتظُم هذِه األحاديث النبوية موضوٌع واحٌد ، مهم وضروري لُكلِّ مجتمع يرغُب في 
التقدم . فبعد ظهور اإلسالم ، صار املسلمون ُأمًة واحدًة متماسكة قوّية ، وشرعوا ببناء 
دولة  ُموحدة، وقد هّيَأ اإلسالُم قيام تلَك الدولة الناجحة التي ُبنيت على اإلخاء ، واملوّدة 
) يدعو في سيرته احلميدة إلى ضرورة تنبيههم على  واحملّبة .إنَّ الرسول الكرمي (
تلك الوحدة ، ونحن ــ املسلمني ــ نتأّدُب بأدبِه في بيان بليغ وجميل ، وواضح املعنى ، 
يصُل إلى عقولنا تارًة في صورة تشبيٍه لعمل اجلسد يصح بسالمة أعضائه كلها ، ويتألم إذا 
تألَم أحُدها ؛ وتارًة أخرى بحفِظ حقوِق اآلخريَن ، حق اجلار ، وصلة الرحم ، وحق القربى 
. وهذه كلها دعوة لوحدة املجتمع ، واتساق أعماله . فالناس يجب أن يتعاونواعلىالبّر 
واخلير، ويتكاتفوا في دفع الّشر . فإنَّ عمَل الّشر ال يقف في نتائجه عنَد حد ، بل يسري 
مهده  في  الّشِر  للقضاء على  اجلميع  ينبري  أن  من  ُبدَّ  فال   . املجتمع جميعهم  أفراد  إلى 
قبل أن يستفحَل ويدّمر . واحلرية الفردّية إذا لم تقيدها مصلحة املجموع أضّرت كثيرًا . 
فالضارب بفأسه علىموضعه في السفينة ، سيؤدي بالّسفينِة ُكّلها ومبن فيها إلى الهالك . 
ُه عنهم ،  مُه من خيٍر إلى اآلخريَن ومينع شرَّ ومقياُس الـمفاضلة بني شخٍص وآخر هو ما يقدِّ

ال بكثرِة الكالم ورفع الشعارات البّراقة التي ال جتدي نفعًا .
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) املؤمنني جميعًا باجلسد تشبيهًا بليغًا ، ُاذكر تطبيقًا عايشته      ١- شبه الرسوُل (
أنَت في املجتمع قريبًا من احلديث الشريف.

٢- سأل ولد أباُه كان ُيساعده في بناء جدار املنزل : ملاذا ال يقع اجلدار ؟ فأجابه :   
اللبنة إلى  تستنُد  عندما  لكنها   . لها  قيمة  فال  وحَدها  الّلبنُة  تكون  عندما  ياولدي.. 
التي بجانبها من ها هنا وها هنا    َمَع  التي فوقها ، وتتماسُك  اللبنَة  التي حتتها ، وحتمُل 
هذا  على  ينطبق  الذي  الشريف  النبوي  احلديُث  ما  اجلدار.  يقُع  فال   ، ًة  ُقوَّ يصيراجلميُع 

الكالم ؟ ُاذكره .
) األسرة منطلقًا خلير اإلنسان جتاه مجتمعـــه . ما األحـــاديُث  ٣- جعل الرسوُل (

الشريفة التي تناولت هذا املوضوع ؟ ُاكتبها في دفترك .
٤- (( إن حريََّتَك تِقُف عندما تبدأ حّريُة اآلخرين ))  . أّي حديــــٍث ينطبــُق علـــى هذا 

القول ؟
٥- ما موقُفنا من أمهاتنا وَأخَواتنا وعّماتنا وخاالتنا وجّداتنا ، واألخريات من النساء ؟ 

هات حديثًا للرسول الكرمي يوصي بإكرامهن .
٦- اُذكر ما حتفظه من األحاديث الشريفة التي تدعوإلى وحدة املجتمع ،من غير ما ذكرناه .

) ُأّمته من بعده ؟ ولـماذا ؟ ُاذكر حديثًا يوضح ذلك ، ثم  ٧- ممَّ حّذَر الرسوُل (
بّني صفات قادة املجتمع من وجهة نظر اإلسالم .

٨- إذا لم تظلم الناس في معاملتهم ، ولم تكذبهم في احلديث ، ولم تخلفهم في الوعد       
فماذا ستكون صفاتك ؟ ُاذكر حديثًا بهذا الـمعنى .
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تطبيقات لغوية

النحو :
 أ - استخرْج جملة اسمية وأخرى فعلية وأعربها .

 ب - استخرج من النصوص ما يأتي وأعربه :
     (جمع مذكر سالـمًا ، اسمًا من األسماء اخلمسة ، اسمًا مقصورًا )

 ج - استخرج من أحد النصوص خبرًا وقع جملة فعلية .

 اإلمالء :
 أ -  لـماذا ُكِتَبِت الهمزُة في الكلمات اآلتية على النحو الذي تراه ؟  

    (املؤمن ، ُسـئل ، فأس ، لئيم ، مروءته ، ِشـئت ) 
 ب - ما اسم األلف التي جاءت بعد الواو في الكلمات اآلتية ؟وِلَم نكتبها وال نقرؤها ؟

     (َرِكبوا ، فاقتسموا ، فقالوا ، َأخذوا )
ج - ما الفرق بني الواو في األمثلة األولى ، والواو في األمثلة الثانية :

   ١- حاملو األعالم مقبلون .           ١- الرياضيون حملوا األعالَم . 
   ٢- حاصدو الزرع َفِرحون .          ٢- الفالحون حصدوا الزرع .

التعبير:

) حال وصوله إلـى الـمدينــة      ُاكتب ما تعرفه عن أهم حدث سّنُه الرسوُل (
املنــورة         

واشتهر حتت عنوان : ( الـمؤاخاة ) .
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ما معنى أن ُتطالع ؟

      

       إذا كنت في َقريٍة على ِضـفاِف نْهٍر َيْجري في واٍد ُمتعّرج ، ُحتيُط به تالٌل وجباٌل  وَقْد 
الـمْنظر  إلى هذا  ُع   َقريتَك من فوق تلٍّ عاٍل ، تتطلَّ إلى  مُس  و  أنت تنظُر  الشَّ أشرَقِت 
الّريفّي اجلميِل ، سترى الَبساتَني واجلداوَل واحلقوَل واملزارَع ، وقد سعى إليها الفّالحون 
. والّرعي  للَعمل   ، واحلمير  واُخليول  واألغنام  األبقار  من  َحيواناِتهم  مع   ، والفّالحاُت 

وَترتاُح  بها  فتْنَتشي  لها  تتأمَّ  ، ُمخَتلَفٍة  ِمبشاهد  لَك  َتبدو  طبيعٍة  في  َتعيش  اآلن  أنت      
ُتَعبِّر عن ذلك بألفاٍظ  لها ، فتحّرك أحاسيَسـك ،  ويفيُض وجداُنك ، والَيَسُعَك إّال أن 
مٍة ُتطِرُبنا  ِل واإلعجاِب ، بجمٍل ُمَنغَّ وكلماٍت غاية في اجلمال مما َيدعوَك إلى التفّكِر والتأمُّ

إذا َسـِمعناها ، وهذا ما ُيسّمى األدب.
     ورمبا َيرُمُق غيُرَك املَشاِهَد نفَسـها، لكنه ال يعبأ بها ، َفَيِصـُفها علىماهي عليه بكلماِت 
الوصِف املعروِف بأسلوٍب تقريري خاٍل من املشاعر واَألحاسيس اإلنسانية ، ومن غير َأن 
يتفاعَل مع ما توحيه تلك املشاهُد من اَجلماِل والروعة ، َفُيعّبر عن ذلك بلغٍة عاديٍة من غيِر 
اهتماٍم بالعناصِر الفنيِة في التعبيِر الذي ال يدعو إلى التأمِل وإعمال الفكر . فمثُل هذا ال يْتُرُك 
فينا َأثرًا وال إعجابًا ، وال ُينّمي اإلحساَس باجلمال والفنِّ ، فهذا ال يدخُل في إطار األدب .

    وهكذا نستطيُع الَقْوَل حَني تقرُأ قصيدًة ، أو َمقاَلًة ، أو قّصًة أو تسمع ُخطَبًة ، فإّنَك 
ًة كالتي َجتُِدها حَني َتْسـَمُع ِغناًء ، ُمطِربًا وحلنًا موسيقّيًا ، َأو ترى صورًة َجميَلًة   َسَتِجُد َلّذًة َفّنيَّ
َفُتثيُر أحاسيَسـَك ، وتشُعُر ِمبلكِة اجلمال في َنفِسـَك ، وهذا هو معنىاملُطاَلعِة األدبّيِة .
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       َلقد َأنَعَم اُهللا تعالى على خْلقِه باألحاسيس واملشاِعراإلنسانّيِة ، وفطرُه على التغّني 
مبا يراه ويْسـمعُه ِمْن ِسْحِرالوجوِد وفتنِة الكْوِن ، لكنَّ النَّاس يتفاوتوَن مبقداِر هذِه املشاعِر 
واألحاسيس التي تْكُمُن مثًال في َتغريِد الّطيوِر ، وخريِر املياِه وِسْحِر الّطبيعِة . ِلذلك َفُهم 
التأثُِّر واإلْحساِس  باآلالِم واآلمال ، واألْحزاِن والـمسّراِت ، واحلبِّ  ِمْقداِر  َيَتفاوتوَن في 

خِط والتشاؤم .  والتفاؤِل والسُّ
      إنَّ الِعبرَة ليَس في اقتناِئَك الكتاب ، بْل في كيفّية استْعماِلِه وإدراِك وظيَفتِه ، واستثماِر 

محتوياِتِه واالنتفاع ِبِه ، وهذِه هي املطالعُة الّصحيَحة. 

                                 

                                               معاني الـمفردات
         
         

ج               :  ُملتٍو ُمتمّوج ، ذو التواءات و انحناءات .               ُمتعرِّ
             تنتشي                :  االنتشاء : منتهى السرور والفرح واالرتياح . تنغبط .

              يرمق                  :  يرى ، ينظر .
              ال يعبأ                :  ال يهَتمُّ .

              اقتناء                 :  حيازة . متّلك .
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     ١- ما معنى التعبير األدبي ؟ ُاذكر مثاًال .

     ٢ - ما الذي يجعل الناس يتفاوتون بالتعبير ؟
     ٣ - هل العبرُة في اقتناء الكتاب ، أو في استثمار مضامينه ؟ وملاذا ؟

     ٤ - ماذا تعني الـمطالعة األدبّية ؟
     ٥ - ما أثر الطبيعة في مشاعر اإلنسان وَأحاسيسه ؟

                                        تطبيقات لغوية
    

         
النحو :

أ  - استخرج من النِص ثالثَة جموٍع مختلفٍة ، وبّني نوعها .
ب - حدد ثالثَة َأفعاٍل مضارعٍة مرفوعة تختلُف عالمة رفعها وأعربها .

ج - هات أمثلة من النص ألنواع املعارف اآلتية :
    (الضمائر ، اسماء اإلشارة ، األسماء املوصولة ، الَعَلم ، املعّرف بَال، املعرف   

      باإلضافة).
اإلمالء :

هات من النص كلمات تضّمنت حرفي الّضاد والّظاء .
التعبير :

َن األسلوب األدبيَّ   ـْني التاليني الّلذين تناوال وصفًا للشمس ، ُثمَّ بّني أيَُّهما َتَضـمَّ ِاقرأ الّنصَّ
َن   األسلوَب الّرتيب أو املعتاد ؟ وكيف ؟ وَأّيهما َتضمَّ
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النص األول  

     الّشمُس آيٌة من آياِت اهللا   الكونّية ، وِهَي من أقوى عناصر احلياة . تكوُن في فصِل 
ـُُّحُب والغيوم ، فُتقّلل من وصوِل احلرارِة  الصيف شديدَة احلرارة ، وفي الشتاء حتجُبها الس
فَء  إلينا. أّما في الليل فينعِكُس  ضوؤها على القمِر ، فيضيُء األرَض . وهي تبعُث الدِّ
في أجساِمنا َفتنَتِظُم الدورة الدموّيُة ، وحرارتها ُتساِعُد على منّو الّنباِت ، وُنضج الفاكهِة  

فالّشمُس  عظيمٌة ، لكنَّ خاِلَقها أعظم.      

النص الثاني
       

    ُكلُّ شيٍء في الَطبيعِة جميٌل ، وأجمُل ما فيها الّشمُس . وهي في ِشـتائها أْجمُل منها في 
ها ، ونهُرُب  ُمها وُجنِلُّ ـفوِر الّدائم . ُنعظِّ َصْيفها  ولها في ُكلٍّ َجماٌل. لها جماُل القّوِة و جماُل السُّ
ها . َتْقسو َأحيانًا ، ولكّنا َنرى اَخلْيَر في َقْسـَوِتها فهي كالـمَرّبي احلكيم:  منها ولكن ُنِحبُّ
َتْقسو وترحُم ، وَتْشــَتدُّ وَتـلُني . أيَُّتها الّشمُس  بِك يجري الّدُم في عروِقنا ، وغـذاُؤنا في 

َحراَرِتِك . فما أعَظَمِك ! وأعَظُم ِمنِك َمْن َخَلَقِك (١) . 

(١) الّنص : للكاتب الـمصري : أحمد أمني .
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ـــــــهـيد الشــَّ

                                                          

  للشـاعرة / نازك الـمالئـكة*
                                                            للحفظ (ثالثة مقاطع)

ْيِل اْلَعميْق  في ُدَجى اللَّ
ْشـَواُن َأْلَقْوُه َهـِشـيَمــــــــــــــا َرْأُسـُه النَّ
ـــاِفي اْلَكِرَميـــــــا  َوَأَراُقوا َدَمــــــُه الصَّ

ـِريْق َفوَق َأْحَجاِر الطَّ
*  *  *

َوَعقاِبيُل اْلـَجـِرَميـْه
ُلوا َأْعـَباَء َهـــــــا َظـْهـــــــَر اْلـَعُموِد َحـمَّ
ـُحــــــوِد ُثــــــــمَّ َأْلــَقْوُه َطَعـــــامــــــًا ِللُّ

َوَمَتـاعـًا َوَغِنـيَمـْة
*   *  *

                                                     َوَصــَبــاحـًا َدَفُنــوُه
َوَأَهاُلـــــــوا ِحْقَدُهــــــــــْم َفــــــْوَق َثَراُه
وُه َلْن َيْبَقى َشـَذاُه َعـــــــــــاُرُهــــــــْم َظنُّ

ُثــــمَّ َســاُروا َوَنُســوُه

*هي نازك جواد صادق الكاظمي ، شاعرة عراقية ، ولـدت سنـة ١٩٢٣م في بغداد . تخرجت في دار الـمعلمني (كلية 
بدرجة   - في جامعة - وسكـنسن  ،وتخرجت  الـمتحدة  الواليات  إلى  ذهبت   . امتياز  بدرجة  عام ١٩٤٤م   ( التربية 
ماجستير في األدب الـمقارن عام ١٩٥٠م دّرست في دار الـمعلمني العالية - بغداد ، ثم عملت استاذة في كلية التربية 
بجامعة البصرة . جتيد اللغات االنكليزية والفرنسية واأللـمانية . قادت حركة التجديد في الشعر العربي احلديث  لها 
ستة دواوين ، من مؤلفاتها األدبية ( قضايا الشعر الـمعاصر ) ، وقصيدة الشهيد من ديوانها ( قرارة الـموجة ) قسمت 
إلى ( رباعيات ) . لها مجموعات شعرية أولها ( عاشقة الليل ) وآخرها ( يغيُر ألوانه البحر ) ، ترجمت قصائدها إلى 

عدة لغات . توفيت سنة ٢٠٠٧م بالقاهرة .
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ـــَيالي في ُسَراَها َوالــلَّ

َشهــــــَدْت َمــا َكاَن ِمـْن َجْهــــــٍد َثـِقيـِل
ــْوا َعـَلـى ِذْكـَرى اْلــَقـِتيــل َمـــا َغــطَّ ُكـلَّ

اُهْم َشــَذاَهــا َيَتَحدَّ
*  *  *

                                             َحِســُبوا اْإلِْعَصـاَر ُيـْلـَوى
اَمـــــْوُه ِبِســـــْتٍر  َأْو ِجـــــــــَداِر      ِإْن َحتَ

ــَهـــــاِر َوَرَأْوا َأْن ُيـْطـفـُِئـــوا َضـــوَء النَّ
َغـْيــَر َأنَّ اْلـَمْجـَد َأْقـَوى 

*  *  *
ـْر َوِمـَن اْلـَقـْبِر اْلـُمَعـطَّ

ــِهيِد َلــــــْم َيــَزْل ُمـْنـَبـِعثـًا َصــْوُت الشَّ
َطـْيُفــــُه َأْثَبُت ِمـْن َجْيـٍش َعـِنيـــــــــــِد

َجاِثــٍم َال َيَتـَقـْهـَقـْر
*  *  *

َوَســَيـْبـَقى ِفي اْرِتَعاِش
ِخيــِل ِفي َأَغــاِنـيـَنــا َوِفــي َصــْبـــِر الـنَّ
ِفي ُخَطـا َأْغَنــاِمَنـــــا ِفي ُكـلِّ ِمــيـــِل

ِمـْن َأَراِضيَنا اْلِعَطاِش
*  *  *

َيـا َلـَحْمَقى َأْغِبـَيــاْء
َمـَنـُحـوُه ِحــيــَن َأْردْوُه َشـهـيـــــــــــَدا 
َأْلَف ُعْمـــــٍر ، َوَشــــَبــــابـــــًا َوُخُلـوَدا

َوَجـَماًال َوَنـَقــــــــاْء
 *  *  *



٢٢

معاني الـمفردات

النشوان :  الـمبتهج .                                حتاموه :    أخفوه .

هشيما :    متكّسرا .                                 طيف :      خيال .
عقابيل اجلرمية :   أعقابها .                        جاثم :      متلبد باألرض .

اللحود :     القبور . ُحفر في أسفل            أردوه :      أسقطوه .
                  القبور على اجلانب                                  

أهالوا :     ألقوا .
يلوى :   يفـتل ، لوى احلبل : فتله . 

                                             التحليل والتعليق

َرْتُه الشاعرة بأنه آثار جلرائم القتل التي يرتكبها      الشهيُد رمُز الـتضحيِة والفداِء . َصوَّ
عمله  لكن   ، احلرية  وقتل  احلق  اخفاء  فيحاولون   ، لغيره  وإرهابًا  تخويفًا  الـمستبدون 
ومواشيهم  ونخيلهم  أغانيهم  في  للناس  ويتراءى   ، الطغيان  ويتحدى  ينبعث  البطولي 

ومظاهر حياتهم. 
     عرضِت الشاعرُة أفكارها على نحو مبسط كأنها تسرُد قصًة مترابطة احلوادث بأسلوٍب 
َرْت وحشية الـقتـلة الذين   وَّ سلس ، يسيُر الفهم ، يترجُم تعلق الشاعرة باخليال احلزين ، َصَ
لنا  تتوضح  النص  ومـن هذا   . األحرار  هـمـم  ، ويشحُذ  الشهيد مضاجَعهم  يقضُّ طيُف 
شخصية الشاعرة الـمجيدة واحلاملة راية التجديد في الشعر العربي احلديث وشعرها هذا 
َك اإلنسان العميق باحلرية ، فضًال على القيم  ـُد تـمسُّ يحمُل قيمًة تأريخيًة وإنسانية ُجتسِّ
الفنية البعيدة عن الزخرف اللفظي ، والقريبة من األسلوب التصويري السهل والـمتحرر 

مـن القافية ، والـمنظوم على طريقة الـموشح  .



٢٣

 

      ١- لـماذا نظمْت الشاعرُة هذه القصيدة ؟
َرْت الشاعرُة وحشية الطغاة والظالـمني ؟      ٢- كيف صوَّ

     ٣- ماذا تقصد الشاعرة بـ (اإلعصار) ؟
     ٤- طيف الشهيد له صورتان جّسَدتهما الشاعرة في قصيدتها ما هما ؟

      ٥- ما مميزات القصيدة من حيث الغرض واألسلوب الفني ؟
      ٦- مامنزلة الشهيد في التراث العربي اإلسالمي ؟
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تطبيقات لغوية

النحو :
  أ- استخرج الظروف التي وردت في القصيدة وبني أنواعها .

 ب - استخرج من النص األفعال الـماضية واذكر عالمة بنائها .
 ج - استخرج اسمًا منقوصًا وآخر مقصورًا . 

اإلمالء :
حركتها  َأنَّ  مع   ( ُيطِفُئوا   ) الكلمة  في  الياء  نبرة  على  الـمتوسطة  الهمزة  ُكِتَبْت  أ-    

      الّضّمة. لـماذا ؟
 ب - ُكتبت الهمزة في الكلمة - أعباَء ها - منفردة . لـماذا ؟

التي تتضمن همزة الوصل  التي تتضمن همزة القطع من الكلمات   ج - ميز الكلمات 
        في العبارات اآلتية : 

 ١- فوق َأحجاِر الطريق  .
  ٢- وَأراقوا دَمه الصافي الكرميا .

  ٣- رأُسـُه النشواُن ألقوُه هشيمًا .
  ٤- في َأغانينا وفي صبر النخيل .

التعبير :
   ُاكتب مقالًة قصيرًة مبينًا منزلة الشهيد عند اهللا متضمنًا كالمك ما حتفظ من آيات قرآنية 

وأحاديث شريفة وأقوال مأثورة ُمتّجد الشهيد .
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َوصّيُة ُأم البنتها *
                                                                                                                                         

                                                                                           ألماَمَة بنت احلارث **   
أْوَصْت أمامُة بنت احلارث ابنتها حني تهيأت للزواج، فقالت:  

َة لو ُتِرَكْت ِلَفْضـِل َأدٍب ُتِرَكْت ِلذلَك ِمْنِك ، ولكّنها َتْذِكرٌة ِللغاِفِل       َأْي ُبنّية ، إنَّ الَوصيَّ
ِة حاجتيهما إَلْيها   ومعوَنٌة للعاِقِل ، َوَلْو أنَّ امرأًة اْسـَتـْغـَنـْت َعـن الّزوج ِلغنى َأَبَوْيها ، وِشـدَّ

جاِل ُخِلْقَن ، وَلُهنَّ ُخِلَق الّرجاُل (١) . ُكْنِت أْغنى الّناِس  َعْنُه ، وَلِكنَّ النِّساَء ِللرِّ
فِت الُعـشَّ  الذي فيِه َدَرْجِت ، إلى       أْي ُبنية ! إنَِّك فاَرْقِت اَجلوَّ الذي ِمْنُه َخَرْجِت ، وَخلَّ

َوْكٍر لْم تعرفيِه ، وَقريٍن َلْم َتْأَلفيِه ، فاحملي َعّني َعْشـَر ِخصاٍل ٠ َتُكْن َلِك ُذخرًا :
دي مواِقَع َعْيِنِه وأْنِفِه   اَعة . وَتَعهَّ ـْمِع والطَّ     ِاْصـَحبيِه ِبالقناَعة ، وعاِشـريِه ِبُحْسـِن السَّ
َأْحَسـُن اُحلْسـِن   َيُشـمُّ ِمنِك إّالَأطَيَب ريٍح ، والَكْحُل  ِمْنِك على َقبيٍح ، وال  َعْيُنُه  َتَقُع  فال 
والـماُء َأْطَيُب الّطيِب الـمْفقود .ُثمَّ اْعِرفي َوْقَت َطعاِمِه ، واْهَدئي ِعْنَد َمناِمِه . فإنَّ تواُتَر 
اجلوِع َمْلَهبٌة ، وَتنغيَص الّنْوِم َمبغَضـٌة . ِاْحَتِرسي مبالِه ، واْرَعْي َحَشـَمُه وِعياَلُه َفِمالُك األْمِر 
ـُْن الّتقدير ، وفي العياِل ُحْسـُن الّتْدبير . ُثمَّ اّتقي مع ذلك الَفـَرَح أماَمُه إْن  في الـمال ُِحس
ِمـَن  الّتْقصير ، والّثانيَة  ِمـَن  اَخلْصـلَة األولى  فإّن  َفِرحًا .  إْن كاَن  تِرحًا ، واالْكِتئاَب  كاَن 
الّتْكدير. وال َتْعِصـَنيَّ َلُه َأْمرًا ، وال َتْفِشـَنيَّ َلـُه ِسـّرًا . فإّنِك إْن خاَلْفِت َأْمَرُه َأْوَغْرِت َصْدَرُه  
ُهم لِك  ُه َلـْم تْأَمـني َغْدَرُه . وكوني َأَشـدَّ الّناِس  َلـُه ِإْعظامًا ، َيُكن َأَشـدَّ وإْن َأْفَشـْيِت ِسـرَّ
إكرامًا . واْعَلمي َأّنِك ال تِصلَني إلى ما ُحتّبني ، حّتى ُتؤِثري ِرضاُه على ِرضاِك ، وَهواُه على 

هواِك فيما أْحَبْبِت َأْو َكِرْهِت . واهللا ُيِخيُر َلِك .
التدبير .            للحفظ من أي بنية...إلى حسن 

*عن كتاب (جمهرة خطب العرب) .
** َأمامُة بنت احلارث الشيباني ، زوج عوف بن محّلم الشيباني . إحدى النساء اللواتي عرفن بفصاحة 
اللسان وقوة البيان ورجاحة العقل . توصي ابنتها - أم إياس - قبل زفافها إلى زوجها َعمرو بن حجر 

أمير ِكْندة لتعدها حلياة زوجية سعيدة .

(١) جاءت الوصية بصيغ مختلفة بعض الشيء .
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معاني الـمفردات 
أْي بنّية : يا ابنتي .                                 حشـمه : الـمقربني إليه .
َدَرجِت  : ترّبيتي .                                االكتئاب : الهم والضيق .

قرين : صاحب .                                    اخلصلة : الصفة .
لم تألفيه : لم تعتادي عليه .                  التكدير : الغضب .

خصال : صفات .                                  أوغرت صدره : ضيقت صدره .انقبض 
بالقناعة : بالّرضا .                                تؤثري : تفّضلي .
تواتر اجلوع : شدة اجلوع .                   ملهبة : لوعة حارة .

مبغضة : كراهّية .

 التحليل والتعليق
     

      الوصيُة من الفنون النثرّية ، وهي ما توجهه إلى إنسان َأثير لديك ، مما عندك من جتربة 
أو حكمة ، تتضمن النصيحة واإلرشاد . والوصّية تصدر عادة عن الكبير الـمجرب ، إلى 
من هو دونه في الّسـن والتجربة ، وهي من القادة إلى الرعّيـة . والوصايا في النثر اجلاهلي 
كثيرة ، متتاُز بصدِق العاطفة ، وانتقاء اجليد من األلفاظ ، وتوازن اجلمل ، والـميل إلى 
السجع من غير تكلف ، تستوعُب احلكمَة والفكر النافذ . وكل هذه الصفات نتبينها في 
وصية األم التي عركت احلياة وَخِبَرتها ، فأفرغت جتربتها في قالب من األلفاظ الـمنتقاة  
الـمشحونة بالعاطفة . فالّسجع وتوازن اجلمل جاء في قولها : (إلى رجل لم تعرفيه وقرين 
لم تألفيه) وتعدد األساليب  مثل النداء في قولها : أي بنّية ، واألمر في قولها : وتعهدي 
موقَع عينيه وأنفه . والنهي في قولها : فال تقع عينه منك على قبيح . واألسلوب اخلبري 
في قولها : أنك ال تصلني إلى ماحتبني ، حتى تؤثري رضاه على ِرضاك ، وهواه على هواك  

فيما أحببت أو كرهت .



٢٧

     
١- لـماذا حرصت األُم (أمامة بنت احلارث ) على تقدمي الوصية البنتها ؟ 

٢- ما السبب الذي دفع األُم إلى القول : اعرفي وقَت طعامه واهدئي عند منامه ؟ 
٣- ما تفسيُرك لقول األُم : ثم اتقي مع ذلك الفرح أمامه ، إن كان َترحًا واالكتئاب إن 

    كان فِرحًا ؟ 
٤- كيف تصل البنت إلى ما حتب ؟ استنتج اجلواب من وصية األُم . 

تطبيقات لغوية
 

النحو : 
استخرج من النص ما يأتي :

١- ثالثة أفعال مختلفة وأعربها .
٢- إّن أو إحدى أخواتها وحدد اسمها وخبرها .

٣- ضميرًا متصًال واذكر موقعه من اإلعراب .

اإلمالء :
تألفيه   ، تراها : (امرأة  التي  الصورة  اآلتية على  الكلمات  الهمزة في    ما سبب كتابة 

االكِتئاب ، تْأمني ، تؤثري ) .
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التعبير : 
  ما حتليلك لـما جاء في خطبة هاشم بن عبد مناف في خالف وقع بني قريش وخزاعة وما 

تعليقك عليه ؟ 
« - - - ياَبني ُقَصـّي  ، َأنُتم كُغْصـني َشَجرٍة ، َأيُّهما ُكِسـَر َأوَحَش صاحَبُه ، والّسيُف                 
ال ُيصاُن إّال ِبِغْمِدِه ، ورامي الَعشيرِة ُيصيُبُه َسـْهُمُه...  أيُّها الناس ، احلْلُم َشـرٌف والّصـْبُر 
َظـَفٌر ، والـمعروُف َكنٌز ، واجلوُد ُسـؤَدٌد ، واَجلـْهُل َسـَفٌه ، واألّياُم ُدَوٌل - - - والـَمْرُء 
وَدعوا   ، اَحلْمَد  تْكسبوا   ، الـمعروَف  فاْصـَطِنعوا   ، بَعَمِلِه  ومأخوٌذ   ، ِفْعِلِه  إلى  َمْنسوٌب 

ــَفهاُء ، وَأكِرموا اَجلليَس  َيْعُمُر ناديكم - - -» .  الُفضوَل ُجتاِنْبُكم السُّ
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( Ü)من مآِثرآل البيت                   ِحَكُم اإلمام علّي
      

) وزوُج ابنتِه فاِطمَة            اإلماُم عليُّ بُن أبي طالب ( ã) ابُن َعمِّ رسوِل الّلـه (
الزهراء ( ΩÓ°ùdG É¡«∏Y ) ولد على األرجح سنة ثالث وعشرين قبل الهجرة ، وهو أّوُل 
ويروي   ، القرآن  يحفظ   ، اإلسالم  بآداب  قًا  ُمتخلِّ َشـبَّ   ، اإلسالمّية  الّدعوة  لّبى   ، فتى 
احلديث ، وُيجاهُد بسيفِه ولسانه ، فكان من الَعشـَرِة الـمشهود لهم باَجلّنة، وواحدًا من 
ُكتاب الوحي ، ثم هو رابع اخللفاء الراشدين ، متّيز(ã ) بالّشجاعة والّذكاء ، والعلِم  
واِحلكمِة ، والَفصاحة . اسُتْشـِهَد َعيلٍة بضربة غادرة بيد اخلارجي عبد الرحمن  بن ملجم 

:( Ü ) سنة أربعني للهجرة . وهذه طائفة من أقواِلِه احلكيمة
ّيباِت ُكلَّها ، َفَلْم َأِجْد َأْطَيَب ِمَن العافَية ، وُذْقُت الـَمراراِت ُكلَّها ، َفَلْم                 ١- إّني ُذْقُت الطَّ
ْين .       َأِجْد  َأَمـرَّ ِمَن احلاَجِة إلى النَّاس ، وَنَقْلُت احلديَد والّصْخَر ، فَلْم أجْد َأثَقَل ِمَن الدَّ

٢- الِغنى كالَعْقِل ، وال َفْقَر كاَجلْهِل ، وال ميراَث كاألَدِب ، وال َظهيَر كالـمشاورة ، وال 
       يكوُن الّصديُق َصـديقًا حّتى يْحَفَظ َأخاُه في ثالٍث ، في نكَبِتِه وَغْيَبِتِه ووفاِتِه . 

ـْبُر َصـْبران : َصْبٌر على ما تْكَره ، وَصـْبٌر َعّما ُحتِبُّ . ٣- الصَّ

ُه باإلنعام َعَليِه . ٤- عاتْب َأخاَك باإلْحسـاِن إَلْيِه ، واْرُدْد َشـرَّ
٥- الَقناَعُة ماٌل ال َيْنَفُد .

٦- َثَمرُة الّتْفريِط الّنداَمة ، وَثمرُة اَحلْزِم الّسالَمـة .
٧- ما أْضـَمَر َأَحٌد َشـْيئًا إّال َظَهَر في َفَلتاِت َلساِنِه ، وَصـَفحاِت  َوْجِهِه .

٨- إذا َمتَّ الَعْقُل َنَقَص الكالُم .
ْكُر زيَنُة الِغنى .  ٩- الَعفاُف زيَنُة الَفْقِر ، والشُّ

١٠- الـَمْرُء َمْخبوٌء َحتَْت ِلساِنِه .
 ١١- ِلساُن العاِقِل َوراَء َقْلبِه ، َوَقْلُب األْحَمق َوراَء ِلساِنِه .

ريق ، وَعِن اجلار َقْبَل الّدار . فيق َقْبَل الطَّ ١٢- َسْل َعِن الرَّ
١٣- ُكلُّ ِوعاٍء َيضيُق ِمبا ُجِعَل فيه ، إّال وعاَء الِعْلِم ، فإنَُّه َيّتسُع .
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١٤- الـَمْرُء إْن َلْم َيْحِو ثالثًة ، َفِبْعُه ِبَكفٍّ ِمْن َرماد : وفاًء للصديق ، وَبذَل ماٍل ، وِكتماَن 
ـرائِر في الفؤاد (١) . السَّ

                                                               
معاني الـمفردات 

     
ظهير               :  معني .

اإلنعام              :  الكرم .

ينفد                 :  ينتهي .
التفريط            :  ضد احلرص : الالمباالة .

احلزم                :  التأني والتنبه .
أضمر               :  أخفى .

فلتات اللسان   :  زّالته . هفواته .
العفاف             :  الّترّفع عن الهوان. عّزة النفس .

احلمق               :  فساد الرأي .

الذهب  ومروج   ، األثير)  البن  (الكامل   (Ü)علي اإلمام  سيرة  تناولت  التي  الكتب  أشهر   (١)
للـمسعودي ، وتأريخ الطبري ، وتأريخ االدباء لياقوت احلموي ، وشرح نهج البالغة البن أبي احلديد  
وكتاب عبد الفتاح عبد الـمقصود (اإلمام علي بن أبي طالب) وكتاب عباس محمود العقاد (سيرة 

علي بن أبي طالب) .
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التعليق النقدي
    

إلى صالح  تهدف  ومسلمات  علمية  قواعد  تكون  أن  والـمواعظ  اِحلَكُم  هذه  تكاُد       
الناس على فضائل األخالق ، ومجانبة  الضمائر والوجدان ، وتربية  النفوس ، وتطهير 
التأثير  شديدة   ، احلفظ  سهلة  جعلتها  خصائص  من  به  تتميز  ِلـما   ، الشريرة  األعمال 

َب األثر واالقتناع .  ميسورة نعجب بجمالها ، فتترك في نفوسنا طيِّ
الـمعاني   وعبارات موجزة غزيرة  منتقاة  فيَألفاظ  Ü) جاَء   ) اإلمام علي  فأسلوب      
ذات جرس موسيقي جذاب ، ترتاح له اُألُذُن ، وتطمئّن له الّنفوس ، ألنه كان (Ü) من 
َأفصح العرب لسانًا وأبلغهم حّجة ، فقد أجاَد الّتشبيه والـمطابقة أو الـمقارنة والـموازنة 
الفضائل   ُيِحّب   ، تقّي وِرع  َرُجٍل  بأقواِل  العواطف اإلنسانّية ، فجاءت حكمه  إظهار  في 
والدروس  الـمواعظ  واستخلص   ، وُمّرها  حلَوها  الّدنيا  َخَبَر  وقد   ، الـمكارم  وَيعَشـُق 

والتجارب استمّدت معانيها من دين اإلسالم احلنيف ، وَأضفى عليها طابعًا إنسانّيًا . 

      

١- ما أوجه الـموازنة والـمقارنة في الّنص األول من َأقوال اإلمام علي ( Ü )؟          
 ٢- جاءت سلسلة من التشبيهات في َأقوال وِحَكم اإلمام علي  (ã )غرضها التركيز 

     والتوكيد ، حدد هذه األقوال .
 ٣- ما أبرز الفضائل التي دعت إليها ِحَكم ومواعظ اإلمام علي  (ã )؟

 ٤- أّي  األقوال والـمواعظ التي قالها اإلمام ( Ü)في صون اللسان ؟
 ٥- ما األقوال واِحلَكم التي بينت فضائل العلم ؟

 ٦- ما الـميزات التي جعلت ِحَكم اإلمام علي ومواعظه سهلة احلفظ شديدة التأثير ؟
 ٧- ما األسلوب الذي اتبعه اإلمام علي للتأثير في النفوس ؟ ومن أين استمد معاني  

     الـمواعظ والدروس التي حتض على الفضائل ؟

á°ûbÉæŸG
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 تطبيقات لغوية 
النحو : 

١- استخرج من النصوص ما يأتي : 
 أ- مبتدأ أوخبرًا ثم بني نوع اخلبر .

 ب- مبتدأخبره شبه جملة (ظرف مكان) .
٢- أعرب ما يأتي : القناعُة ماٌل الينفُد .

اإلمالء :
  حدد الكلمات التي تبدأ بحروف شمسية والكلمات التي تبدأ بحروف قمرية ثم ُاكتبها 

في دفترك مبينًا الفرق بينها في الكتابة والنطق . 
  أ- العفاُف زينُة الفقر ، والشكُر زينة الغنى .

  ب- لساُن العاقل وراَء قلبِه ، وقلُب األحمق وراء لسانه .

التعبير :
  ُاكتب مجموعة من األقوال واحلكم والـمواعظ التي حفظتها أو قرأتها أو سمعتها لبعض 

احلكماء ، تتضمن مواعظ ودروسًا وجتارب تنفع الناس .
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  مواقف وطرائف 

ٍة ناِفعة. ١- ُربَّ ضارَّ
      ِاْلَتقى َرُجٌل كسيٌح َرُجًال َأْعمى ، َفقاَل الَكسيُح : َأْنَت َقِويٌّ لكّنَك َأْعمى ، وَأنا كسيٌح 
لكّني َأرى . ِاْحِمْلني على َكِتَفْيَك َأُدلَُّك على الّطريق َحّتى َنِصـَل إلى َقْرَيِتنا . ساَر األعمى 
ُيْنِزَلُه ِبُهدوٍء ِلَيصيَد  َأْن  ُجُل الكسيُح ِمَن األعمى  َفَمّرا ِبغاَبٍة َفَطَلَب الرَّ حاِمًال الكسيَح ، 
َغليَظًة  ًة  َحيَّ رأى  ُثمَّ   ، الغزاَل  فصاَد  ُرَوْيدًا  ُرَويدًا  َفَزحَف   ، َشَجَرٍة  َحتَْت  ناِئمًا  كاَن  َغزاًال 
َة الـَمْشـويََّة  َة َمعًا . َفَوَضَع اَحليَّ َل نارًا وَشـوى الغزاَل واَحليَّ َفَضـَرَبها وَقَطَع َرْأَسها ، وأْشـْعَ
ُقّداَم صاِحِبِهُ األْعمى ، وَأَخَذ َيْأُكُل هو ِمـَن الغَزال . َوَبْينما ُهما َيْأُكالِن ، َأَحـسَّ  األْعمى 
ِبُحْرَقٍة في َعّيَنْيِه ، َفَأَخَذ َيْدَعَكُهما ِبَيَدْيِه ، َفَشـَعَر َأنَّ َبَصـَرُه َيْرَتـدُّ إَلْيِه َقليًال قليًال لكّنُه 
َغِضـَب حَني َرأى َنْفَسـُه َيْأُكُل ِمـَن اَحلّيِة ، والَكسيَح َيْأُكُل ِمـَن الَغزاِل . َفصاَح به : َأتخوَنني 
َأيُّها األْحَمق ؟! فاْلَتَقَطُه ِبَيدْيِه  الَقِويََّتْنيِ وَألقاُه في َجْمِر الّنار الـُمْلَتِهِب . َغْيَر َأنَّ الَكسـيَح 
ِممّا  با  َوَتَعجَّ َيْرُكُض ! دِهَش  اإلْثنان   َنْفَسـُه  َفَرأى  ٍة   ِبُقوَّ َوَقَفَز  ِمـْن ِشـّدِة اَخلْوِف ،  اْنَتَفَض 
ِة الَفَرِح َوَيْشـُكران  َيْحُدُث َلُهما . َفَأْقَبَل َأَحُدُهما على اآلخر َوَتعاَنقا َوُهما َيبكيان ِمـْن ِشـدَّ

ـفاء . الّلـه على ِنْعَمِة الشِّ

٢- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .
      َتظاَهَر َرُجٌل بالـَمَرِض  في الّطريِق ، حَني َرأى راِكبًا َعلى اِحلصاِن اّلذي َأْعَجَبُه ، َفَأَخَذ 
َيتلّوى وَيِئنُّ . َرقَّ َلُه َقْلُب صاِحِب اِحلصاِن ، َفأْصـَعَدُه َظْهَر اِحلصان ، َوَلـما َأْرَكَبُه َوّلى بِه 
ّقَف وقال :  راِكضًا . َفصاَح بِه الفاِرُس : لي َرجاٌء ِعنَدَك . . ال ُتْخِبْر َأَحدًا ِباحليَلِة !! َفَتوَّ
ِلـماذا ال ُأْخِبُر َأَحدًا ؟ قال : َحّتى ال َيرى َأَحٌد َمريضًا َحّقًا وعاِجزًا ، َفَيْمَتِنَع َعـِن اَجلميِل 
وَتضيَع الـمروَءُة . َفَردَّ إليِه احلصاَن الذي أراَد أن يسلبُه منُه وَدعاُه ِلزياَرِتِه ِلَيجزَيُه َخْيرًا . 

َة الـَمْشـويََّة  َة َمعًا . َفَوَضَع اَحليَّ َل نارًا وَشـوى الغزاَل واَحليَّ َفَضـَرَبها وَقَطَع َرْأَسها ، وأْشـْعَ
ُقّداَم صاِحِبِهُ األْعمى ، وَأَخَذ َيْأُكُل هو ِمـَن الغَزال . َوَبْينما ُهما َيْأُكالِن ، َأَحـسَّ  األْعمى 
ِبُحْرَقٍة في َعّيَنْيِه ، َفَأَخَذ َيْدَعَكُهما ِبَيَدْيِه ، َفَشـَعَر َأنَّ َبَصـَرُه َيْرَتـدُّ إَلْيِه َقليًال قليًال لكّنُه 
َغِضـَب حَني َرأى َنْفَسـُه َيْأُكُل ِمـَن اَحلّيِة ، والَكسيَح َيْأُكُل ِمـَن الَغزاِل . َفصاَح به : َأتخوَنني 
َأيُّها األْحَمق ؟! فاْلَتَقَطُه ِبَيدْيِه  الَقِويََّتْنيِ وَألقاُه في َجْمِر الّنار الـُمْلَتِهِب . َغْيَر َأنَّ الَكسـيَح 
ِممّا  با  َوَتَعجَّ َيْرُكُض ! دِهَش  اإلْثنان   َنْفَسـُه  َفَرأى  ٍة   ِبُقوَّ َوَقَفَز  ِمـْن ِشـّدِة اَخلْوِف ،  اْنَتَفَض 
ِة الَفَرِح َوَيْشـُكران  َيْحُدُث َلُهما . َفَأْقَبَل َأَحُدُهما على اآلخر َوَتعاَنقا َوُهما َيبكيان ِمـْن ِشـدَّ
ِممّا  با  َوَتَعجَّ َيْرُكُض ! دِهَش  اإلْثنان   َنْفَسـُه  َفَرأى  ٍة   ِبُقوَّ َوَقَفَز  ِمـْن ِشـّدِة اَخلْوِف ،  اْنَتَفَض 
ِة الَفَرِح َوَيْشـُكران  َيْحُدُث َلُهما . َفَأْقَبَل َأَحُدُهما على اآلخر َوَتعاَنقا َوُهما َيبكيان ِمـْن ِشـدَّ
ِممّا  با  َوَتَعجَّ َيْرُكُض ! دِهَش  اإلْثنان   َنْفَسـُه  َفَرأى  ٍة   ِبُقوَّ َوَقَفَز  ِمـْن ِشـّدِة اَخلْوِف ،  اْنَتَفَض 

ـفاء . الّلـه على ِنْعَمِة الشِّ

٢٢- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .- َكيال َتْنقطع الـُمروءة  .
      َتظاَهَر َرُجٌل بالـَمَرِض  في الّطريِق ، حَني َرأى راِكبًا َعلى اِحلصاِن اّلذي َأْعَجَبُه ، َفَأَخَذ       َتظاَهَر َرُجٌل بالـَمَرِض  في الّطريِق ، حَني َرأى راِكبًا َعلى اِحلصاِن اّلذي َأْعَجَبُه ، َفَأَخَذ       َتظاَهَر َرُجٌل بالـَمَرِض  في الّطريِق ، حَني َرأى راِكبًا َعلى اِحلصاِن اّلذي َأْعَجَبُه ، َفَأَخَذ       َتظاَهَر َرُجٌل بالـَمَرِض  في الّطريِق ، حَني َرأى راِكبًا َعلى اِحلصاِن اّلذي َأْعَجَبُه ، َفَأَخَذ       َتظاَهَر َرُجٌل بالـَمَرِض  في الّطريِق ، حَني َرأى راِكبًا َعلى اِحلصاِن اّلذي َأْعَجَبُه ، َفَأَخَذ       َتظاَهَر َرُجٌل بالـَمَرِض  في الّطريِق ، حَني َرأى راِكبًا َعلى اِحلصاِن اّلذي َأْعَجَبُه ، َفَأَخَذ 
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٣- ما ِلّلَنب ِلّلَنب وما ِللماء ِللماء.
َنبَ (اَحلليب) ِبالـماِء وَيبيُعُه للّناس . وفي َيْوٍم ِمـَن        َروى الَبْيَهقيُّ َأنَّ َرُجًال كاَن َيخِلُط اللَّ
ـفيَنِة   اَألّياِم َرِكَب الَبْحَر ، وَأَخَذ َمَعُه ِقْردًا ُيؤاِنُسـُه . وَبْيَنما كاَن ُيالِعُب الِقْرَد َعلى َظْهِر السَّ
ـفيَنِة ،  قوِد ، اّلتي َجَمَع فيها َثَمَن الّلَنب والـماء ، وَصـِعَد ساِرَيَة السَّ َة النُّ َخَطَف الِقْرُد ُصـرَّ
ـفيَنِة ، َوصاِحُبُه َيْنُظُر إليِه ، َحّتى َألقى  وصاَر َيْرمي دينارًا في الَبْحِر ودينارًا على َظْهِر السَّ

ِنْصـَف  الـماِل في الَبْحر . فقال : ما ِلّلَنب ِلّلَنب وما للماء للماء !! .

٤- ِرساَلة قبَل ألف عام من الّرساَلة.
ُع األول - ِمـْن ِبالِد الِهْنِد ِلَيْنُظَر في       جاء في كتاب - شرف الـمصطفى : َخَرَج - ُتبَّ
َة َأْعَرَض َعْنُه َأْهُلها ، َفَغِضـَب   نيا ِبَعْسـكٍر كثيٍر َمَعُه َجماَعٌة ِمـَن اُحلَكماِء ، َفَلّما َقِدَم َمكَّ الدُّ
راِئَحٌة  َلُه  ماٌء  وَأْنِفِه  ُأُذَنْيِه  ِمـْن  َفَخَرَج   ، َأْهِلها  وإيذاِء   ، الكْعَبِة  َهْدِم  على  َوَعَزَم   ، َعَلْيِهم 
ـماء.     ْنيا ال َأْمراَض السَّ َكريَهٌة. َفَسـأَل اُحلَكَماَء َعْن ذِلَك فقالوا : َنْحُن ُنعاِلُج َأْمراَض الدُّ

ْيُل ، قاَل َأَحُد اُحلكماِء للَوزيِر : إْن َأْخَبَرني الـَمِلُك ِمبا َنواُه عاْجلُتُه َفأْخَبَرُه         َفَلّما كاَن اللَّ
ُع ِباّهللاِ  ِتَك في الَهْدِم واإليذاء . َفَفَعل واْنَقَطَع الـماُء . فآَمَن ُتبَّ بذلَك . فقال : ِاْرِجْع َعْن ِنيَّ
َيْثِرَب (الـمدينة  َنْحَو  َخَرَج  ُثمَّ   . َمن َكساها  ُل  َأوَّ وُهَو  ِسـتارًا ،  الَكْعَبَة  الحال وَكسا  في 
المنورة) َفَنَزَل على َعْيِنها ، فاْجَتَمَع َرْأُي الُحكماِء على اإلقاَمِة بها . َفَسـأَلُهم الـملُك عن 
ماِن ، واسُمُه  قرارهم هذا فقالوا : َسيكوُن في هذِه الُبْقعِة َخْيٌر كثيٌر ، َيْسـُكُنها َنبيُّ آِخِر الزَّ
ُع فيها دورًا كثيَرًة ، وَكَتَب ِكتابًا قاَل فيه:  ُمَحمٌد ، َمْوِلُده بَمّكَة وِهْجَرُتُه إلى ُهنا . َفَبنى ُتبَّ
«يامحمُد آمنُت ِبَك وِبَربَِّك وأنا على ديِنَك ، فإْن أْدَرْكُتَك فذلَك اّلذي ُأريُد و إّال َفاْشَفْع 
ِتِه  ِتَك اَألّولين » . َوَدَفَع الكتاَب إلى الَحكيِم الذي سأَلُه َعْن ِنيَّ لي َيْوَم القياَمِة ، فإّني ِمـْن ُأمَّ
َفَلْم َيَزِل الِكتاُب َمْحفوظًا ِعْنَد الحكيِم الناصح وَأْوالِدِه  وَنَصـَحُه ، ُثمَّ َرَجَع إلى الهند . 
) إلى َيْثِرَب ، وَنَزَل  وَأوالِد َأوالِدِه ، ِمْنهم َأبو َأّيوب األْنصارّي . َفَلماهاَجَر النبيُّ (
) : «َمْرَحبًا ِباألِخ الّصاِلح» .  في داِر َأبي َأّيوب ، َدَفَع الكتاَب إَلْيِه ، فقال الّنبيُّ (

ُثمَّ َنَظروا في تأريِخ الكتاِب َوُقدوِم الّنبيِّ َفَوَجدوُه ألَف عام . واهللا أْعَلم .
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٥- َكْيَفما َتُكن ُيَوفَّ لك.
ُه      قيل إّن َرُجًال كاَن َيأُكُل َدجاَجًة َمْطبوَخًة َمَع َزْوَجِتِه ، َفجاَءُه ساِئٌل َيْبغي َمْعروفًا ، َفَردَّ
َيْأُكالِن  ُهما  َنما  َفَبّيْ  . َغْيَرُه  َجْت  َفَتَزوَّ  ، َزوَجَتُه  َق  وَطلَّ ماُلُه  َذَهَب   ، ذِلَك  َبْعَد  ُثمَّ   . خاِئبًا 
جاَجَة . َفَدَفَعْتها  َدجاَجًة ، إْذ جاَءُهما ساِئٌل َيْبغي َمْعروفًا . َفقاَل َلها َزوُجها : ِاْدَفعي إَلْيِه الدَّ
إَلْيِه وَنَظَرْت إلى َوْجِهِه َفَعَرَفْتُه وإذا ُهَو َزوُجها األّول . َفَأْخَبَرْت َزْوَجها الّثاني ِبذِلَك . . 

ني خاِئبًا !! فقال لها:  والّلـِه أنا الّسـاِئُل األّوُل اّلذي َردَّ
     

 نقد وتعليق

     نقرُأ كثيرًا من القصـص ، ونسمع عن كثير من الحوادث ، فتهّز مشاِعَرنا فنغضب 
تارة  ونفرح تارة أخرى وربما نوافق موقفًا ونحتج على اآلخر . وليس العبرة فيما نقرأ من 
الحكايات ، أو نسمع ما يروى من المواقف والحوادث ، إّنما العبرة فيما نستخلصه من 
دروس وتجارب ، ننتفع بها في مسيرة حياتنا . فنقتدي بما نراه صالحًا ، ونعزف َعّما كان 
طالحًا . إّن كثيرًا من الـمواقف والحوادث التي يقرؤها الـمرء ، رّبما يتعرض ألمثالها ، أو 
شبيهة لها في الحياة ، فنكون قد اكتسبنا تجربًة ، قد َأعددنا َأنفَسـنا للتخلص من َحرجها  
ووضعنا حلوًال ناجحة لمشكالتها . هذا فضًال على الـمتعة التي نسلي بها أنفَسـنا ، ألنها 

تترجم مافي أعـماقنا من أمنيات ، وما نطمح إليه من سلوك إنساني مرغوب .
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١- ماذا نستخلص من الحكاية التي عنوانها : «رّب ضاّرة نافعة» ؟
٢- ما العبرة من حادثة : ما لّلبن لّلبن وما للماِء للماِء ؟

 ٣- ما تعليقك على حادثة : كيفما تكن يوّف لك ؟
   ٤- أّي موقف استحسنته من - ُتّبـع - القادم من الهند إلى مّكة ؟

                                 
تطبيقات  لغوية

 النحو : 
في  وردت  التي  التالية   الجمل  في  خط  تحتها  التي  الكلمات  نصبت  لـماذا  بّين 

النصـوص؟
  - إّن َرُجًال كاَن يأُكُل َدجاَجًة مطبوَخًة . 

ُه خاِئبًا .  - فَردَّ
  - كاَن نائمًا تحَت شجَرٍة .
  - َفرّد إليِه الحصاَن معتِذرًا.

  اإلمالء :
  ماذا تعني العالمات التالية  في الكتابة ؟ اعِط مثاًال لكل واحدة :

  (؟) - (!) - (:) - (. . .) .

  التعبير:
التي تنطوي على تجارب  الـمواقف والحوادث     ُاكتب بأسلوبك الخاص مجموعة من 

ومواعظ لفتت انتباهك .

á
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 من األدب الكردي              َسأْحتفل ِبنْوروزي 
                                              

                                                        للشاعر : عبد اهللا كوران*
                                                                  للدرس  

   

*عبد اهللا بن سليمان . ولد في حلبجة عام ١٩٠٤م . شاعر معاصر . عانى من القهر والسجون والظلم 
توفي عام ١٩٦٢م .

بـِه َوَأْحَتِفل  َنْوروزي   َسـَأْصـَنُع 
زاِهيــــــــــــــًا َحفـــًال  سـأْجَعُلُه 
الـمقّدس َشـْعبي  ِبعيِد  سَأْحَتِفُل 

َربيــــــــــــــــع  ُخْضـَرُة  َنــْوروزي 
ـَة الّطبيعـ َثْغِر  في  َتَتفّتُح  َبْســَمٌة 
الراِئعة الّسهول  في  َيَتَمّدُد  ُهَو  ها 
  َلْيَس ِبعيدي َفَحْسـب  إّنُه عيُد الَجميع
يور الطُّ عيُد  واألزهار  الّشعب  عيُد 
العــيد هذا  في  الُبلُبُل   َيْهمس 
الُورود أْحَتضن  أَملي    أْحَتِضن 
َبْيتـــــي في  القاِبَعُة  والّنْحَلُة  َأنا 
ُغْصـــــــــٍن  إلــــــى  ُغْصـــٍن  مـِْن 
َوْرَدة َعـــْن  َبْحثــــــــــــًا  َنطـــيُر 
ِللَمــــــــــْرعى َتتَّجـــُِه  الّطبيــــَعُة 
الِخْرفـــــان َظْهَر  ِبَيِدها  َوَتْمَسـُح 
َجديـــــــــــــــــد مــــــــِن  ـَِلــَد  ِلتــ
َجديــــــَدة ِلُحقــــــوٍل  ِخــــــرافًا 
َكسيحًا  الّشتاِء  ـَْرُد  بــــــ وَســَيِفرُّ 
......... الّثـــــــُلوج  ـَذوُب  َوتــــ
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لَمـــــــــــــِة َتْنَدحـــــِر                                        جحـــــاِفُل الظُّ
                                       والَفْجُر األْخَضـر ُيغّطي َأْرَض َشـْعبي
ـَني                                         َدْربــــــــًا ُيْفِهُمنــــــــي ما َوطـــــ

                                        إْن فـــــــــــــــــــــــــاَض َنــْهــــــــــــٌر 
                                        َفَمن َيقوى على َســدِّ َطريقـــــــــــه «١» 

   

 
                                                 

                                             معاني المفردات

                يهمس    : الهمس : الكالم الخافت قرب األذن .
               القابعة     : الساكنة الهادئة . 

               كسيحًا    : الكسيح : الـمقعد الـمعوق األرجل .
                جحافل   : حشود . 

«١» نشرت في جريدة - آزادي في ١٩٦٠/٣/٢٦م .
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تحليل وتعليق

     تحتفُل شعوٌب شرقية متعددة بيوم الحادي والعشرين من آذار في كل عام ، بوصفه 

عيدًا للربيع . ومنهم شعبنا العراقي ، والسيما شعبنا في كردستان . إذ يحتفل الكرد 

منذ الِقَدم بعيد نوروز ألنه يمثل عيد انتصار - كاوة - الحداد الذي قاد حشود الناس على 

الحاكم  الطاغية - الضّحاك - وهشم رأسه بمطرقته وأنقذ الناس من شره .

    فقد كان - كاوة - قائدًا ثائرًا على ظلم - الضّحاك -الذي ذكرته األسطورة أنه كان 

يذبح كلَّ يوم شابًا من رعاياه ، ليطعم مخه إلى ثعابين كانت على كتفه ، فهجم - كاوة- 

مع جموع الناس على قصر الطاغية ، وأشعل نارًا على جثته .

     وهذا ِسـرُّ رمز النار التي يشعلها األكراد على قمم الجبال لهذه الـمناسبة ، وقد ربط 

الشاعر كوران بطولة الكرد بقوى الربيع النامية التي تدحر قساوة الشتاء ، فهي كحوادث 

الطبيعة الحتمية . حتمية انتصار القوة الحركية ضد الظلم والطغيان ، شأنه شأن شعراء 

كردستان َأمثال بيرة ميرد ودلزار وزيور وبيَكس ، الذين صّوروا بأشعارهم الحكام الطغاة 

وهم يلبسون ثياب الضّحاك . وصّوروا مجاهدة الشعب لهم بمطرقة - كاوة - .
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١- إلى ماذا يرمز - عيد نوروز - ؟ وكيف يعبرعن هذه الـمناسبة ؟

٢- هل كان - الحداد كاوة - محقًا بالقضاء على الضّحاك ؟
٣- كيف صور كوران في قصيدته حتمية االنتصار على الظلم ؟

واألسى  الحزن  تمثل  أنها  أم   ، والتفاؤل  الفرح  َأغاني  من  القصيدة  هذه  أُتعّد   -٤
    واليأس؟

٥- هل يرمز ذكر البلبل والنحلة إلى مشاركة الرجل والـمرأة في مقارعة الطغيان أم أنه 
    وصف لظاهرة طبيعية عادية ؟

٦- أّي األبيات أعجبتك في قصيدة كوران ؟ ولـماذا ؟
٧- هل تتذكر قصة تراثية تمثل مقارعة الظلم والطغيان واالنتصار عليه ؟ ُاذكرها .

٨- يمكنك أن تصور في خيالك ظاهرة طبيعية تمثل حتمية زوال ظلم اإلنسان ألخيه 
    اإلنسان وانتصار الحق والعدل . ُاكتب في هذا الخيال أسطرًا . 

á
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 الَوفاُء بالَعهد *

َمِم ، َفَقْد ُنِقَل فيِه ِمـْن َعجاِئِب الَوقاِئع ، وغراِئِب الَبداِئع        وَأّما الَوفاُء بالَعْهِد وِرعاَيُة الذِّ
بِن  عماِن  النُّ َنديِم   ، وُشـَرْيَك  الّطائي  َكَقضـّيِة   ، الـَمساِمع  وُيَشـنُِّف   ، الّساِمع  ُيطِرُب  ما 

الـُمنِذر. 
عماَن كاَن َقْد َجَعَل َلُه َيْوَمْيِن َيْوَم ُبْؤٍس َمـْن صاَدَفُه فيِه َقـَتَلُه       َوَتْلخيُص معناها : أّن النُّ

َوَأْرداه ، وَيْوَم َنعيٍم َمـن َلِقَيُه فيِه َأْحَسـَن إَلْيِه وَأْغناه .
َمَحّل  ِمـْن  الفاَقُة  فأْخَرَجْتُه   ، َوَفْقِرِه  فاَقِتِه  ِبسـهاِم  َدْهِرِه  َرماُه حاِدُث  َقْد  الّطائيُّ      وكاَن 
َيْوِم  في  ْعماُن  النُّ إْذ صاَدَفُه  ُهَو كذلك  َفَبْيَنما   . وِصـغاِرِه  ِلصـْبَيِتِه  َشـْيئًا  ِلَيْرتاَد  اْسـِتْقراِرِه 

ُبؤِسـِه ، َفَلّما رآه الّطائي ، َعِلَم َأنَُّه َمْقتوٌل وَأنَّ َدَمُه َمْطلوٌب  فقال :
      َحّيا اُهللا الـَمِلَك ـ ـ إنَّ لي ِصـْبـَيـًة ِصـغارًا َوَأْهًال ِجياعًا ، َوَقْد َأَرْقُت ماَء َوْجهي في ُحصوِل 
شيٍء ِمـَن الَبـَلـَغِة َلُهم ، َوَقْد َأْقَدَمني سوُء الَحظِّ على الـَمِلِك في هذا الَيْوِم الَعبوِس  َوَقْد 
ـْبَيِة واَألْهِل ، َوُهْم على َشـفا َتَلٍف ِمـَن الّطوى ، َوَلـْن َيَتفاَوَت الحاُل في  َقُرْبُت ِمـْن َمَقرِّ الصِّ
ِل النَّهاِر وآخِرِه ، فإن رأى الـَمِلُك َأْن َيْأَذَن لي في َأْن ُأوِصـَل إَلْيِهم هذا القوَت  َقْتلي َبْيَن َأوَّ
ُم  ، وُأوصي ِبِهم َأْهَل الـُمروَءِة ِمـَن الَحّي ِلَئـّال َيْهَلكوا ِضـياعًا ، ُثمَّ َأعوُد إلى الـَمِلِك َوُأَسـلِّ

َنْفِسَي ِلَنفاِذ َأْمِرِه.
َفُه على ِضياِع َأْطفاِلِه   ْعماُن صوَرَة َمقاِلِه ، َوَفِهَم َحقيَقَة حاِلِه ، َوَرأى َتَلهُّ     َفَلّما َسـِمَع النُّ

َرقَّ َلُه َوَرثى ِلحاِلِه ، َغْيَر َأنَُّه قاَل َلُه : 
   ال آَذُن َلَك َحّتى َيْضـَمَنَك َرُجٌل َمَعنا ، َفإْن َلـْم َتْرِجْع َقَتْلناه . وكان ُشـَريُك بُن َعدي بِن 

ْعماِن َمَعُه ، فٱْلَتَفَت  إلى ُشـَريَك وقال َلُه :  ُشـَرْحبيَل َنديَم النُّ
ـْهـــِزام     يــا ُشـَريَك بـَن َعـــدي           مــا مــَِن الـَمــوِت انـ
ـَْم الطـــّعــــام ـَعـ     َمْن ِألْطفــاٍل ِضـعــاٍف           عــُِدمـــوا طـ

* الـمستطرف في ُكلِّ َفنٍّ ُمسَتْظرف - شهاب الدين محمد االبشيهي . أديب مصري ولد عام ١٣٨٨م  
وتوفي عام ١٤٤٦م . له هذا الـمؤلف في األدب العربي والِحَكم واألخبار .

  



٤٢

ـْتـــِقــــاٍر وُســـــــــقــــام         فـي ُرجــوٍع واْنِتظــار           وآفــ
ـَْوٍم ِكــــرام        يــاَأخــا ُكـــــلِّ َكـريـٍم           َأْنــــَت مـــِـْن قــــ
ْعماِن ِجْد لي           ِبـــضـــمــــــاٍن َواْلتــــــــِزام       ياَأخا النُّ
ـَْل الّظــــــالم ـََك اهللا بــَِأنـــــّي           راِجـــــٌع َقبـــــ       ولـــــــ

  َفقاَل ُشـَريُك بُن َعدّي :
َيقوُل  ْعماُن  النُّ وصاَر   ، ُمْسـِرعًا  الّطائيُّ  َفَمرَّ   . َضـماِنِه  على  َأنا   : الـَمِلَك  اهللا  َأْصَلَح     
ِلُشـَريَك : إّن َصـْدَر الّنهاِر َقْد َوّلى وَلْم َيْرِجْع ، َوُشـَرْيُك َيقوُل : َلْيَس ِلْلَمِلِك َعليَّ َسبيٌل 

ْعماُن ِلُشـَرْيَك :  َحّتى َيأتي الـَمساُء . قاَل النُّ
ْب ِلْلَقْتِل . فقاَل ُشـَرْيُك :     َقْد جاَء َوْقُتَك .. ُقْم َفَتأهَّ

ُمْمَتِثل   الـَمِلِك  َفَأْمُر  َيُكْن  َلْم  َفإْن  الّطاِئّي ..  َأْن َيكوَن  ُمْقِبًال، وَأْرجو  َقْد الَح  هذاَشْخٌص  
قال :

     َفَبْيَنما ُهم كذِلَك وإذا بالّطائيِّ َقِد اْشـَتدَّ َعْدُوُه في َسـْيِرِه ُمْسـِرعًا َحّتى َوَصـَل . فقال : 
َخِشـيُت َأْن َيْنَقضَي النَّهاُر َقْبَل ُوصولي . ُثمَّ َوَقَف قاِئمًا وقال :

ْعماُن ، ُثمَّ َرَفَع رْأَسـُه وقال : واهللا ما َرَأْيُت َأْعَجَب        َأيُّها الـَمِلُك ُمْر ِبَأْمِرَك . َفَأْطَرَق النُّ
ِمْنُكما .. َأّما َأْنَت يا طاِئيُّ .. فما َتَرْكَت ِألَحٍد في الَوفاِء َمقامًا َيقوُم فيِه ، وال ِذْكرًا َيْفَتِخُر 
به . وَأّما َأْنَت يا ُشـَريُك .. َفما َتَرْكَت ِلَكريٍم َسماَحًة ُيْذَكُر ِبها في الُكَرماء . َفال َأكوُن 
َم الّثالَثِة .. َأال وإّني َقْد َرَفْعُت َيْوَم ُبؤسي َعِن الّناِس ، وَنَقْضـُت عاَدتي َكراَمًة ِلوفاِء  َأنا َأْألَ

الّطائّي ، وَكَرِم ُشـَريك . 
َفقاَل الّطائيُّ : 

            َوَلَقْد َدَعْتني ِلْلخالِف  َعشيَرتي          َفَعَدْدُت َقْوَلُهُم ِمـَن اإلْضـالِل 
ٍب ِمْفضـــــاِل ـًَة          َوِفعاُل ُكلِّ ُمَهذَّ             إّني اْمِرٌؤ ِمّني الَوفاُء َسِجّيـــ

ْعماُن : ماَحَمَلَك على الَوفاِء َوفيِه إتالُف َنْفِسـَك ؟ فقال : ِديني ، َفَمن ال َوفاَء  فقاَل َلُه النُّ
مًا إلى َأْهِلِه وَأناَلُه ما  ْعمان َوَوَصَلُه ِبما َأْغناُه ، وَأعاَدُه ُمَكرَّ َلُه ال ديَن َلُه . فأْحَسـَن إَلْيِه النُّ

َتمّناه . 



٤٣

معاني الـمفردات 

العهد                    : الحفظ ، الّضمان ، األمان ، الوفاء .
الذمم                    : األحوال .

َيشّنُف الـمسامع   : يقّوي اإلصغاء .
َنديم النعمان         : صاحبه في مجلسه . مستشاره .

فاقته                     : حاجته . سوء حاله .
ليرتاد شيئًا           : ليحصل على شيء .

َأرقت ماء وجهي    : تصببت عرقًا من الحياء .
الحظ                    : النصيب .

الطوى                  : شدة الجوع .
َع وتألم وتأسف . رثى                       :  توجَّ

ال آذن                   : ال أسمح .
يضمنك               : يكفلك .

الح                       : ظهر وبان .
َعْدوه                    : ركضه .

فأطَرَق النعمان      : خفض رأسه .
مقامًا                    : محًال منزًال .

نقضت                  : تركت .



٤٤

 تحليل وتعليق 

     هذه قصة مشهورة في تراث العرب ، وقف على مغزاها ومضمونها ، وتطور حدثها  
كثير من الـمؤدبين ، والـمربين والـمهتمين بألواِن السلوك البشري ، وتحوالته إلى الخير 
أو الّشر . وماتراه - بالطبع - تحول من الشر إلى الخير تمَّ بسبب قوّي . لدينا أوًال ملك 
. ولدينا ضحاياه ، وهؤالء هم محور  آخر  يوم  يلقاه في  يومًا ويرحم من  يقتل   ، طاغية 
اهتمام ُقراء القصة ، نظرًا لما ينتظرهم من مصير بشع ، ومؤلم ، وهو الـموت على حد 

سيف الطاغية ، من غير ذنٍب أو خطيئة اقترفوها .
    وتبدأ القصة القصيرة بقرار الـملك قتل احد األعراب ، وتدخل نديم الـملك إلنقاذه 
وتورط هذا النديم بعدما كفل أعرابيًا قد اليفي بوعِده ، ويحتمل فراره ، فيقع عليه قرار 
الـملك بالقتل . وتنتهي الِقّصُة بتطور منّور . إذ يقدم األعرابي ، وينجو النديم ، ويندهش 
الطاغية من وفاء األعرابي بموعد قتله ، ليكتشف َأّن هناك قيمًا عظيمًة تنظم حياة البشر 
َأقوى من الـموت والطغيان ، فينهزم الشر من داخل قلبه ، ويقرر ماينقذ الناس من شره 

ليعود إنسانًا سوّيًا واحدًا منهم ، ال يتميز عليهم بسلطان. 

                

١- ما رأيك بحاكم يسوس الناس بابتداعه يوم بؤس و يوم نعيم ؟
٢- كيف ترى موقف األعرابي في مواجهة الـملك . هل تغلب بإيمانه على ظلم

     الـملك ؟
٣- ما رأيك في ورطة شريك ، نديم الـملك في ضمان األعرابي ؟

٤- ما الذي جعل النعمان يعدل عن عادته الشريرة ؟
٥- ما الدرس الذي نتلقاه من هذه القصة ؟

٦- قص علينا مشهدًا خبرته في حياتك ، مهما كان لونه ، يخص الوفاء بالعهد .
٧- استخرج من النص ثالثة أسماء منصوبة مختلفة وأعربها .

á
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٤٥

                                           الُبردُة الـمباركة
                                                         

                                                                            لإلمام محمد البوصيري*

ـٍَم                   َمَزْجَت َدْمعًا َجرى مــِْن ُمْقـــَلٍة ِبــــــَدِم  ِر جيــراٍن ِبــذي َسـل ـََذكُّ   َأمــِْن تـ

ْلمـاِء ِمْن ِإَضــــِم  ـْقاِء كاِظــَمٍة                   َوَأْوَمَض الَبْرُق في الظَّ   َأْم َهبَِّت الّريُح ِمْن َتلـ

  َفما ِلَعْيَنْيَك ِإْن ُقــْلَت اكُففا َهَمـتا                  ومــا ِلَقْلبــَِك إْن ُقْلــَت اْسَتفـــِْق َيـــِهِم 

ـْـــُه َوُمضــَطِرِم   َأَيْحَسُب الصــبُّ َأنَّ الُحبُّ ُمْنَكِتٌم                  مـــا َبْيــَن ُمْنَسِجــٍم ِمنـ

ـََلِم ـِْر البـــاِن والعـــ   َلوال الهوى َلْم ُتِرْق َدْمعًا على َطلٍل                 وال َأِرْقـــَت لـــِِذكـــ

ـَقِم                        ْمـِع والسَّ ـَْك عــــُدوُل الدَّ ـَْدما شـِهَدْت                 بــــِه َعَليــ   َفَكْيَف ُتنِكُر ُحــّبًا َبعـ

ـَِم ـَِرُض الــّلّذاِت بــِاأللــــ َقني                  والُحــبُّ َيْعتــ   َنَعْم َسـرى َطْيُف َمْن َأهوى َفَأرَّ

ـَـْفَت َلْم َتُلِم ـَْو َأْنصـ ـَْك َولـــ   ياالئمي في الَهوى الُعْذريِّ َمْعـِذَرًة                  ِمّنـــي إَليـــ

                               
*  *  *                                   

له   . ٦٩٦هـ  سنة  توفي  مصري  شاعر   . البوصيري  محمد  اهللا  عبد  أبو  الدين  شرف  اإلمام  هو   *
) . سماها البردة ، ألنه مرض مرضًا شديدًا ،  قصيدته الـمشهورة (البردة) في مدح النبي (
فاخذ يصلي ويدعو اهللا ، فرأى في منامه أن النبي - عليه الصالة والسالم - يمسح بيده جبينه وخلع 
عليه بردته فأصبح سالمًا من الـمرض . وهذه القصيدة من ثالثة فصول . األول في الغزل والثاني في 
التحذير من هوى النفس، والثالث في مدح الرسول . وقد جارى البوصيري بعض الشعراء الـمحدثين 
في هذا النوع من الـمديح كأحمد شوقي من مصر في قصيدته - نهج البردة - مطلعها (ريٌم على القاع 

بين البان والعلم) .



٤٦

                                                          معاني الـمفردات

ذو سلم            : مكان في الحجاز .                      
 مضطرم          : مستعر . ملتهب .

سلم                 : اسم شجر .                                          
طلل                 : بقايا آثار .

الـمقلة             : حدقة العين .                                 
أرقت                : سهرت من األرق .

كاظمة             : من أسماء الـمدينة الـمنورة .       
 البان               : اسم مكان . نوع من الشجر .  

أومض              : برق .                                         
 العلم               : اسم جبل . 

إضم                 : اسم جبل قرب الـمدينة الـمنورة .    
 عدول الدمع    : امتناعه .

أكففا               : امتنعا عن صب الدمع .                    
السقم              : الـمرض .  

همتا                : صبت الدمع بغزارة . سالتا .   
الهوى العذري  : الحب الروحي الـمحتشم.

يهم                 : شدة الشوق .                                
 منسجم           : مأخوذ به ، متوافق معه .                              

الصّب              : العاشق - الـملوع بالحب .      
منكتم             : مستتر .                     

                                   

                                           



٤٧

                                              تحليل وتعليق 

       

      يستفهم الشاعر بعد أن يجرد من نفسه شخصًا ُيسائله وآهات الشوق تنصب في 

فؤاده، قائًال : ماذا جرى لك ؟ حتى أصبحت تذرف الدموع الـممزوجة بالدم من مقلتيك. 

يستظل  كان  الذي  الشجر  مكان  لتذكرك  أم   ،  ( ) الرسول  الـمحبوب  لتذكرك 

تحته؟ أم ألن الريح التي هبت من الروضة الـمشّرفة في الـمدينة الـمنورة وحملت الروائح 

الـمعطرة من ضريح الـمصطفى فصافحتها أيدي الـمحبّين الـمحمديين ، وَشعَّ نوُره في 

اَألبصار من خلف البطاح والجبال .

     ما هذه الحال التي عليها عيناك ؟ كلما حاولت أن تكفهما عن البكاء انهمر دمعهما  

حتى يراك الناس مشرفًا على العدم ال لمرض ، وال آلفة عقلية ولكن لشّدة الوجد لرؤية 

الحبيب  التي ال تنطفىء جذوة الحنين إليه إّال باللقاء . إّن للعاشق الـمحب آثارًا تظهر 

في جوارحه وحركاته وكلماته ، وأّن له نورًا يسيطر على مظهره ، فتعتصره اآلالم واآلمال 

بين دمٍع هّطال وقلٍب َخّفاق . يعلل الشاعر بكاَءه بالعاطفة الجياشة تجاه رمز عظيم ، هو 

. ( رسول اهللا (

 
   



٤٨

١- قصيدة (البردة الـمباركة) من الـمدائح النبوية ، ِابحث في الـمكتبة َعن قصائد ُأخر 
    في هذا الغرض لشعراء آخرين ؟

) ؟  ٢- ما رأيك في عواطف - البوصيري - تجاه رسول اهللا (
٣- ماذا تفهم من البيت األول ، في القصيدة عّبر عنه بأسلوبك الخاص .

٤- كيف تفسر قول الشاعر البوصيري : «وَأومَض البرق في الظلماء من إضم» ؟
٥- َأُيسائل نفسه اإلمام البوصيري أم غيره ؟ ومن الذي يجيب عن تساؤالته ؟
٦- هل استعمال اإلمام البوصيري أسلوب الغزل العذري ، ُيَعّد فنًا ؟ وكيف ؟

) في الرسول ( أن رأى طيف  أّرَقُه بعد  الذي  البوصيري على هواه  تلوم  ٧- هل 
       منامه ؟ أوضح ذلك .

لديك          ما  ضوء  على  وسيرته   ( ) الرسول  شخصية  عن  بأسلوبك  ْر  عبِّ  -٨
       من  معلومات كسبتها في َأثناء سنوات الدراسة .

٩- استخرج من القصيدة أسلوب االستفهام وبين نوع األداة والغرض الذي أفاده .
١٠- استخرج من القصيدة أسلوب النفي وبين نوع األداة وأثرها .
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٤٩

                                       طبيعة االستبداد وآثاره
                                                                                   

   للكاتب / عبد الرحمن الكواكبي* 

َأْيَتاٍم َأْغِنَياَء   ِتِه ، ِباْلَوصيِّ اْلخاِئِن اْلَقِويِّ َعَلى   أ- َماَأْشـَبَه اْلـُمْسـَتبدَّ ، ِفي ِنْسـَبِتِه ِإلى َرِعيَّ
ُف في َأْمَواِلِهْم ، َوفي َأْنُفِسـِهْم َكَما َيْهَوى ، َما داُموا َقاِصـريَن ، َفَكَما َأنَُّه َلْيَس ِمْن  َيَتَصـرَّ
ُة  ِعيَّ َر الرَّ ْيَتاُم ُرْشـَدُهْم ، َكَذِلَك َلْيَس ِمْن َغَرِض اْلـُمْسـَتِبدِّ َأْن َتـَتَنوَّ َصـاِلِح اْلوصيِّ َأْن َيْبُلَغ اْألَ
ُة َحْمَقاَء   ِعيَّ ِباْلِعْلِم .  َال َيْخَفى َعَلى اْلـُمْسـَتِبدِّ ، َأْن َال اْسـِتْعَباَد َوَال اْعِتَساَف ، َما َلْم َتُكن الرَّ
َهَوامَّ  َيْصَطاُد  ُخّفاشًا  َلَكاَن  َطْيرًا  اْلـُمْسـَتبدُّ  َكاَن  َفَلْو   ، َعَماٍء  َوِتيٍه  َجْهٍل  َظَالِم  في  َتْخِبُط 
اْلَحَواِضـِر في  َدَواِجَن  ُف  َيَتَلقَّ  ، اْبَن آوى  َلكاَن  َوْحشًا  َكاَن  َوَلْو  اْلَجْهِل ،  َظَالِم  اْلَعَوامِّ في 

ْيل .  ِغَشاِء اللَّ

ِلْلَحَراَرِة  دًا  َوالَّ  ، ُمْبِصـرًا  ـافًا  َكشَّ وَر  النُّ ـُه  اللَّ َخَلَق  َوَقْد   ، ـِه  اللَّ ُنوِر  ِمـْن  َقْبَسٌة  اْلِعْلُم   -  ب 
ُفوِس َحَرارًة ، وفي  ـاحًا ِللَشـرِّ ، ُيَولُِّد في النُّ ـاحًا ِلْلَخْيِر ، َفضَّ ِة ، وَجَعَل اْلِعْلَم ِمْثَلُه َوضَّ َواْلُقوَّ
ٍة َتْسَعى َجْهَدَها  اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ الرُّ
وَن  ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ
ْفَس  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ِمـَن 
َة  ْنَسـانيَّ ْلَم َوَكْيَف ُيرَفُع ، َواْإلِ ـَرَف وَعَظَمَتُه ، واْلُحُقوَق َوَكْيَف ُتْحَفُظ ، َوالظُّ َها والشَّ َوِعزَّ

اُتَها .   ْحَمَة َوَما ِهَي َلذَّ َوَما ِهَي َوَظاِئُفَها ، َوالرَّ

بالعلوم  دراسته  أكمل   ، ١٨٤٨م  سنة  بسوريا  حلب  بمدينة  الكواكبي  الرحمن  عبد  الكاتب  ولد 
*

والقضاء  الصحافة  في  واشتغل   ، والفارسّية  التركية  اللغتين  وأتقن   ، والفلك  والرياضية  الطبيعية 
والتجارة. وقرأ كتب التأريخ . كان جريئًا في طرح أفكاره في عهد السلطان العثماني - عبد الحميد - 
وتعرض للحبس والـمطاردة ، وأخذ يجوب البالد العربية واإلسالمية ، واستقر في مصر عام ١٩٠٠م 
الذي  االستعباد)  ومصارع  االستبداد  (طبائع  كتاب  آثاره  أهم   . سنة ١٩٠٢م  مسمومًا  فيها  وتوفي 

اختير منه هذا النص . 

َهَوامَّ  َيْصَطاُد  ُخّفاشًا  َلَكاَن  َطْيرًا  اْلـُمْسـَتبدُّ  َكاَن  َفَلْو   ، َعَماٍء  َوِتيٍه  َجْهٍل  َظَالِم  في  َتْخِبُط 
اْلَحَواِضـِر في  َدَواِجَن  ُف  َيَتَلقَّ  ، اْبَن آوى  َلكاَن  َوْحشًا  َكاَن  َوَلْو  اْلَجْهِل ،  َظَالِم  اْلَعَوامِّ في 

ْيل .  ِغَشاِء اللَّ

ِلْلَحَراَرِة  دًا  َوالَّ  ، ُمْبِصـرًا  ـافًا  َكشَّ وَر  النُّ ـُه  اللَّ َخَلَق  َوَقْد   ، ـِه  اللَّ ُنوِر  ِمـْن  َقْبَسٌة  اْلِعْلُم   -  ب 
ُفوِس َحَرارًة ، وفي  ـاحًا ِللَشـرِّ ، ُيَولُِّد في النُّ ـاحًا ِلْلَخْيِر ، َفضَّ ِة ، وَجَعَل اْلِعْلَم ِمْثَلُه َوضَّ َواْلُقوَّ
ٍة َتْسَعى َجْهَدَها  اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ ٍة َتْسَعى َجْهَدَها الرُّ اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ ٍة َتْسَعى َجْهَدَها الرُّ اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ ٍة َتْسَعى َجْهَدَها الرُّ اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ ٍة َتْسَعى َجْهَدَها الرُّ اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ ٍة َتْسَعى َجْهَدَها الرُّ اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ ٍة َتْسَعى َجْهَدَها الرُّ اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ ٍة َتْسَعى َجْهَدَها الرُّ اِن ُمَتَغاِلباِن ، َفُكلُّ ِإداَرٍة ُمْسـَتِبدَّ ُؤوِس َشَهاَمًة . ِإنَّ االْسـتْبداَد َواْلِعْلَم ِضـدَّ الرُّ
وَن  ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ وَن في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ وَن في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ وَن في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ وَن في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ وَن في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ وَن في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ وَن في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ ِة في َحاِلِك اْلَجْهِل ، َوَأْخَوُف َما َيَخاُفُه اْلـُمْسـَتِبدُّ عيَّ في ِإْطَفاِء ُنوِر اْلِعْلِم ، وَحْصـَر الرَّ
ْفَس  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ْفَس ِمـَن  النَّ َيْعِرُفوا  َوَأْن   ، اْلَحَياِة  ِمـَن  َأْفَضـُل  اْلُحِريََّة  َأنَّ  َحقيَقَة  اُس  النَّ َيْعِرَف  َأْن   ، اْلِعْلِم  ِمـَن 
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َوَعَلى   ، َنَهاِرِه  َبياَض  اْلَعَمل  َعَلى  َنشيطًا  يَِّة  َواْلُحرِّ اْلَعَداَلِة  ِظّل  في  اْإلْنساُن  َيعيُش    - جـ 
نَُّه َهَكَذا رأى َأَبَوْيِه َوَأْقِرباَءُه   َح َوَتَريََّض ، ِألَ ى َتَروَّ َذ ، َوِإْن َتَلهَّ اْلِفْكِر َسَواَد َلْيِلِه ، ِإْن َطِعَم َتَلذَّ
ُهْم َداِئبيَن  َوَهَكَذا َرَأى َقْوَمُه الَّذيَن َيعيُش َبْيَنُهْم ، َيَراُهْم ِرَجاًال َوِنَسـاًء ، َأْغِنَياَء َوُفَقَراَء ُكلَّ
ِه ، َعَلى َماِلِك «اْلِمْلَيار» ِإْرثًا َعْن  ِه َوِجدِّ ْعَماِل ، َيْفَتِخُر ِمْنُهْم َكاِسـُب  «الّديَنار» ِبَكدِّ َعَلى اْألَ
َجاُح ، َوَال َتْقِبُضـُه اْلَخْيَبُة  ِإّنَما  ُه النَّ اِعُم اْلَباِل ، َيُسـرُّ ِه ، َنَعْم ، َيعيُش اْلَعاِمُل النَّ َأبيِه َوَجدِّ
ُيَسـاِرْعُه  َلْم  ِإْن  ِبآماِلِه ،  َفَيُكوُن َسعيدًا  آَخَر ،  ِإَلى  ِفْكٍر  َوِمْن  َغْيِرِه ،  ِإَلى  َعَمٍل  ِمـْن  َيْنَتِقُل 
ِإيَفاِئِه  ِد  ِبُمَجرَّ َوَذويِه  َنْفِسـِه  ِعْنَد  اْلُعْذَر  َيْبُلُغ   ، َكاَن  َوَكْيَفَما   ، َأْعمــــاِلِه  فـــي  ـُْد  ـعــ السَّ
نَُّه َبِرىَء ِمـْن َعاِر اْلَعْجِز  َوظيَفَة اْلَحَياِة ، َأي اْلَعَمَل ، َويُكوُن َفخورًا ، َنَجَح َأْو َلْم َيْنَجْح ، ِألَ

واْلَبَطاَلِة. 
ا َأسيُر االْسـِتْبداِد ، َفَيعيُش َخاِمًال ، خاِمدًا ، َضـاِئَع اْلَقْصـِد ، َحاِئرًا ، َال َيْدري َكْيَف       َأمَّ
ُيميُت َساَعاِتِه َوَأْوَقاَتُه ، َوَيْدُرُج َأيَّاَمُه وَأْعَواَمُه ، َكَأنَُّه َحريٌص َعَلى ُبُلوِغ َأَجِلِه ِلَيْسـَتِتَر َتْحَت 

َراِب ... التُّ

  ¬«Yh IBGôe ¿É°ùf E’G áÄ«H
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 معاني الـمفردات 

الـمستبد             : من استبد بكذا : انفرد به مستقًال من دون استشارة اآلخرين.
الوصي                : من يدير أموال اليتيم بعدموت أبيه .

قاصرين               : غير قادرين على التصرفات السليمة .
الرشد                 : كمال العقل .

االعتساف           : الظلم .
حمقاء                 : غير مستنيرة .

تيه عماء             : التيه : الصحراء ، والعماء السحاب الثقيل .
الهوام                 : الحشرات والزواحف . مفردها : هاّمة .

ابن آوى               : جمعه ( بنات آوى ) حيوان من فصيلة الكالب ، معروف
                           بالحيلة والـمكر .

القبسة                : الشعلة .
دائبين                 : مستمرين ، مثابرين ، مداومين .

الخيبة                 : الفشل .
خامدًا                  : بال حراك .

ترّوح                  : التمس .
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التعليق النقدي  
   

      يعالُج الكاتُب مشكلة الشعب الجاهل ، تحت وطأة الحاكم الـمستبد . فالحاكم 
الـمستبد ، يعرُف أن قيادة الجهالء أسهل بكثير من قيادة العلماء . فهو بذلك يشبه طائر 

الخفاش الذي اليطير وال يصطاد الفرائس إّال في الظالم ، بل يشبه ابن آوى الـماكر. 
، ويبعُث في       يبيُن الكاتُب دور العلم في إيقاظ النفوس، يبيُن الخيَر ، ويفضُح الشرَّ
العلم  الـمستبد إلطفاء جذوة  البصائَر . ولهذا يسعى  القلوب األمل والشجاعة ، وينيُر 
فالجهالء ال يعرفون معنى الحرّية وال يشعرون بالتعسف ، فجو الحرّية يجُد فيه اإلنساُن 
نفسه نشيطًا على العمل ، يفكر بالنفع لشعبه ووطنه ، فيقبل على الجد والكد والكسب 
يصّدُه  ، وال  العثرات  تهمه  ، ال  بنجاحه  به سعيدًا  مفتخرًا  بما يحصل  معتزًا   ، الحالل 
التعب ، ألن آماله تتجّدد دائمًا ، بل يتخذ من فشله سبيًال للنجاح . على عكس من يعيش 
في ظالل االستبداد ، تراه خامًال ال أمل له حائرًا ال يعرف الطريق ، ألنه أسير العبودية  
مسلوب اإلرادة ، مشلول الفكر ، يتثاقل من أيامه ، ويقتل الفراُغ عمَره فهو كالـميت .

وأسلوبه   ، العباسي  العصر  في  الـمقفع  ابن  منوال  على  مقاله  في  الكاتب  درج  وقد      
الـمقنع في مقارعة الطغاة ، وإشفاقه على الـمستضعفين ، وكانت عباراته وألفاظه واضحة 
الـمعاني قوية الداللة ، ذات جرس موسيقي خفي متأثرًا بالثقافة اإلسالمية السيما القرآن 

الكريم .
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١- كيف صور الكاتب الكواكبي الحاكم الـمستبد ؟
٢-ما وجه الـموازنة بين العلم والنور من حيث تأثيرهما في األمور الـمادية والـمعنوية ؟

٣- كيف صّور الكاتب القيمة االجتماعية للعمل الدؤوب ؟
٤- ما الـمبادىء التي نادى بها الكاتب ، وكيف تحققت في مجتمعنا ؟

٥- كيف استعمل الكاتب - الـمتناقضات - في أسلوبه ؟ أوضح ذلك باألمثلة .
٦- االستبداد يقتل الـمواهب الفردية ، ويؤدي إلى الفساد وشلل الـمجتمع .توسع 

       بهذا  الـمعنى .
ها  ٧- اجعل الـمفعول به في الجمل اآلتية نائبًا للفاعل : «وأن يعرفوا النفَس َوِعزَّ

لَم وكيف ُيرَفُع» .        والّشرَف وعظمَتُه ، والحقوَق وكيف ُتحفُظ ، والظُّ
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ّناع                                                 َمرَيم الصَّ
                                               

     من كتاب البخالء ، ألبي عثمان الجاحظ جاَء فيه* :          
     فأقَبَل عَليهم َشـيٌخ ، فقال :

ـّناع ؟ فإنَّها كانْت من ذواِت االقتصاِد وصاحبِة إصالٍح .       هل َشـَعرُتم بموِت َمرَيم الصَّ
ثنا عنها . قال :  قالوا : فحدِّ

ـَة ، وكَسـْتها  ْتها الّذَهَب والِفضَّ َجْت �بنَتها ، وهي بنُت اثنَتي َعْشـرَة َسـنًة، َفَحلَّ       َزوَّ
قِت الـِمَعْصـَفَر ، وَدقَِّت الطيَب ، وَعّظَمْت َأمَرها في  الـَمرويَّ والوشَي والقزَّ والَخزَّ ، وَعلَّ

َفَعْت ِمن َقْدِرها ِعنَد األْحماء . فقاَل لها زوُجها : َعْيِن الَخَتن ، وَرَ
وهاتي  الُجمَلَة  َعْنِك  َدعي   : قال  عنِداهللا»  من  «هو   : قالت  َمرَيُم»  يا  هذا  َلِك  «َأّنى      
الّتفسيَر، و اهللا ِ ما كنُت ذا ماٍل قديمًا وال وِرْثُته حديثًا ، وما أنِت بخاِئَنٍة في نفِسـِك وال 
في ماِل َبْعِلِك ، إّالأْن تكوني َقْد َوقْعِت على كْنٍز . وكيَف داَر األمُر ؟ فَقْد أسقْطِت َعّني 

َمؤونًة ، وكفْيِتني هذِه الّنائَبَة .
 قالت : 

ْجَتها ، ُكنُت َأرَفُع َدقيَق ُكلِّ َعْجَنٍة َحْفَنًة ، وُكّنا  ِاْعَلْم َأّني ُمنُذ يوَم َوَلْدُتها إلى َأْن َزوَّ      
- كما َقْد َعِلْمَت - َنخِبُز في ُكلِّ َيْوٍم َمّرًة ، فإذا اجتمَع من ذلَك ُمّكوٌك ِبْعُتُه . 

قاَل زوُجها :
    َثّبَت اهللا رأَيِك وأرشَدِك ، وَلقْد أسَعَد اهللا َمـْن ُكنِت َلُه سَكنًا ، وباَرَك ِلَمن ُجِعْلِت َلُه ِإْلفًا. 
ولهذا وِشـْبِهِه ورَد القوُل الـمأثور : (الّذوُد إلى الّذوِد ِإِبل) . وإني ألرجو أن َيخُرَج ُولُدِك 

علىِعْرِقِك الّصاِلح .         

بالبصرة من  ــ ٢٥٥هـ). ولد  الكناني(١٦٠هـ  البصري  أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب  *هو 
ُأسرة فقيرة يعيش من بيع الخبز والسمك قرب سوق الـمربد علي نهر سيحان . رحل إلى بغداد زمن 
الـمأمون وانتقل إلى سامراء زمن الـمعتصم ، ثم عاد إلى البصرة . وضع أكثر من ١٧٠ كتابًا ورسالة 
في القضايا الفكرية والدينية والفلسفية واالجتماعية . أشهرها(البيان والتبيين) ، وكتاب الحيوان  
والبخالء ، والزرع والنخيل ، ورسائله الهزلية (التربيع والتدوير) و(الـمحاسن واالضداد) .انهارت 

عليه كتبه في مكتبته ومات تحت أعز أصدقائه . 
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 معاني الـمفردات 

الـمروي والوشي : نوع من القماش الـمنقوش منسوب إلى  مدينة مرو في إيران.
القز والخز          : أقمشة نفيسة غالية الثمن .

الـمعصفر           : نبات زينة طيب الرائحة .
الختن                 : زوج ابنتها .

األحماء               : أقارب الزوج .
أّنى                     : من أين ؟
بعلك                  : زوجك .

النائبة                 : العبء . الضائقة .
دقيق                   : طحين .

مكوك                 : مكيال للوزن .
سكنًا                  : مرجعًا يلوذ به (الزوجة) .

الذود                  : قطيع من اإلبل من (٣-١٠) وجمعها أذواد .

 التعليق النقدي 

      كاَن الجاحُظ موسوعة علمية جمعت مزيجًا من الثقافة العربية اإلسالمية مع ثقافات 
والنثر  والنوادر  الهزل  بأدب  وبرع   . الفارسّية)  و  اليونانية  و  (الهندية  األخرى  األمم 
الـمرحة   بروحِه  القصة  أحداث  يسرد   - البخالء   - كتابه  في   . والـمناظرات  القصصي 
فريدًا فكهًا يجعل هؤالء (البخالء) أشخاصًا مستحّبين ، نعطف  ويضفي عليها طابعًا 
عليهم ، ونضحك من تصرفاتهم ، وال نبخل عليهم بعطفنا . فتراه يمزج الجد بالهزل 
ويرسم أبطاَلُه رسمًا - كاريكاتوريًا - طريفًا . ينتقد سلوك هذه الفئة التي َأّلَهت الـماَل  
وجعَلتُه غاَيًة . فهو يعمد إلى غاية تربوّية أخالقية ، وهي إصالح هؤالء الناس وتعليمهم 

وهم يضحكون . ولعّلُه يحثُّ الناَس على الَكرم والّسخاء . 
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البخالء -  الفنّية والّلذة األدبّية . لذلك أصبح كتابه -  الـمتعة  فيه  تتوافر       فأسلوُبُه 
النوادر والفكاهة  الفرنسية . فاعتماده  إلىعّدة لغات ومنها  العالمي . ترجم  من األدب 

واألسلوب الساخر ، يشبه أسلوب األديب الفرنسي - فولتير- .
 

         

١- ما الفرق بين التدبير والبخل ؟
  ٢- ذكر القرآن الكريم آية تحّذر اإلنسان من التبذير والتقتير ُاذكرها .

  ٣- ما أشهر الكتب التي أّلفها الجاحظ ؟ هل قرأَت له كتابًا ؟ ُاذكر واحدًة من نوادره .

    ٤- بماذا تميز أسلوب الجاحظ بالكتابة ؟ ومن يشبه بأسلوبه الساخر من الكتاب العالميين .
    ٥- هل تؤّيد ما قامت به - مريم الصّناع - من تدبير لزواج ابنتها ؟ أم أّن عملها كان بخًال ؟

   ٦- ما الذي أعجبك في هذه الحكاية ؟
  ٧-  ماذا كان يقصد الجاحظ بأسلوبه الساخر ، في كتاباته ؟

والّتقتير  التبذير  حوَل  تدور  ِقّصٍة  أو  بمقاَلٍة  الجاحظ  تقّلد  َأن  يمكنك  هل   -٨  
          أو الترشيد في الحياة ؟

  ٩- استخرج من النّص ما يأتي : 
      أ - جملة استفهامّية ، وحدد األداة وبين نوعها .

    ب - جملة منفية ، وحدد األداة واذكر نوعها وعملها .
    جـ - ثالثة أفعال مختلفة في الزمن وبين أنواعها .
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ْر ِبَغيرك  َأْنَت .. َفكِّ
                                                     

                                                                                     للشاعر محمود درويش*
                                                                                    للحفظ

ــــــْر ِبَغْيــــــــــــِرك                          وَأْنـــَت ُتِعـــــدُّ َفطــــــــوَرك َفكِّ
                                [ال َتْنـــــَس قــــــوَت الَحمـــــــام]

ــــْر ِبَغيــــــــِرك ـَك فكِّ                          وأنـــَت َتخـــــوُض ُحــــروبـ
                               [ال تنـــَس مـــن َيطُلبــوَن الّسالم]

ُد فــــاتــــورَة الـماِء فّكر بَغْيــــِرك                          وأنــــَت ُتســـــدِّ
                                [ال تنـــَس َمـن َيْرَضـعوَن الَغمام]       

                         وأنـــَت تعـــوُد إلــى البيــِت ، َبْيِتك ، َفّكر بغيـرك
ـَْب  الِخــــيام]                                 [ال َتْنـــَس  َشـعـــــ

                         وأنَت تناُم وُتْحصي الكواكـَب ، فكــــّر بغيــــــرك
زًا ِللمنام]  ـَن َلْم َيِجْد َحيِّ                                 [َثمـــََّة م

ُر نفَسـَك باالْستعارات ، َفكــّر بغــيـرك                          وأنَت ُتحرِّ
ــهم فــي الَكــالم]                                 [َمن َفقدوا َحقَّ

ـَْفِسـك ُر باآلخريَن البعيديَن ، فـــّكر بنـ                          وَأنَت ُتَفكِّ
الم]  ـَْعٌة في الظَّ                                 [ُقل : َلْيَتني َشـمـ

                        
عام  لبنان  إلى  جلأ   ، بفلسطني  البروة  قرية  في  ١٩٤٢م  عام  درويش  محمود  الشاعُر  *ولد 
ثم  عام١٩٦١م  منذ  مرة  من  أكثر  اعتقل   ، املقاالت  وكتب  اجلرائد  في  شعره  نشر   . ١٩٤٨م 
إلى  سافر   . الفلسطينيني  الكتاب  رابطة  رئيس  منصب  شغل  لبنان  إلى  وبعدها  مصر  إلى  نزح 
عام  لوتس  جائزة  مثل  اجلوائز  من  عدد  على  حصل   . أمه  مع  وطنه  في  ليقيم  عاد  ثم  باريس 
( عرائس   ، الليل  آخر   ، الزيتون  أوراق   ، أجنحة  بال  (عصافير  الشعرية  مؤلفاته  ومن   . ١٩٦٩م  

 ومن قصائده التي أحبها - العراق والشام -
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     معاني املفردات 

           قوت        :  طعام .
         فاتورة        :  قائمة دفع أجور املاء .

         الغمام        :  الغيوم .
        حتصي          :   َتُعدُّ .

           حّيزًا        :  َمجاًال .

 التحليل والتعليق

      الشاعُر محمود درويش من شعراء املقاومة الفلسطينية ، َمّر شعره بعّدة مراحل  واحلس 
الشعري واألفكار واضحة في هذه القطعة البديعة ، استعمل فيها أساليب لغوية متنوعة 
ومن مظاهر الفن األدبي فيها ، استعماله املتناقضات ، فالضد يظهر حسنه الّضدُّ  مثل :                   

                        وأنَت تخوض حروبَك ....
               ال تنس من يطلبون السالم .

                        وأنَت تعوُد إلى البيت ، بيتك ....
                                                    ال تنَس شعَب اِخليام .

القطعة  الشعِر ينطوي في قائمة الشعر االجتماعي اإلصالحي ، فهذِه  النوُع من      هذا 
الشعرية حتمُل معاني الوعظ ، نرى بَني سطورها كثيرًا من الـمعاني اإلرشادية ، واإليحاء 
بعمل اخلير ، واالهتمام باجلانب اإلنساني ، والدعوة إلى نكران الذات ومشاركة اآلخرين 

في همومهم ومواساتهم وتقدمي العون لهم .
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١- إالَم يدعوك الشاعر - درويش - حينما ُتِعدُّ َفطورك ؟
٢- كيف يدعو الشاعر الناس إلى الوئام والسالم ؟

٣- ماذا يقصد الشاعر بقوله : «ال تنَس من يرضعوَن الغمام » ؟
٤- َمن هم شعُب اخليام ؟

٥- َمن هم الذين ال يجدون حيزًا للمنام ، وفقدوا حق الكالم ؟
٦- ماذا تقول إذا فكرت بنفسك ؟

٧- حاول أن تقلد الشاعر محمود درويش في نظمه ، وُتكِمل النظم اآلتية :
      وأنَت َتشرُب املاَء النَّقيَّ الصافي

                        ال تنَس َمن ..............    
      وأنَت تنام على ِفراشك الوثير

                        تذّكر َمن .............    
     وأنَت جتالس ُأّمك وَأباك 

                       التنَس..................    
      وَأنَت ..............                      

                        تذكر ...............
٨- استخرج من الّنص أربعَة أفعال مضارعة عالمات إعرابها مختلفة، وأعربها 

       إعرابًامفصًال.
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الَهمجّية في اإلسالم (١)           
                                                                        

لـمصطفى لطفي املنفلوطي*

       َأيُّها املسلمون : إْن ُكنتُم َتعَتِقدوَن َأنَّ اهللا ُسبحانه وتعالى لم يخِلِق الناَس إّال ِلَيموتوا 
َظّنًا ، وأْنكْرُمت  ِبَربُِّكم  َأَسْأُمت  َفقْد   ، بالّنيراِن  ماِح ، وَحْرقًا  بالرِّ يوِف ، وَقْصـعًا  ِبالسُّ َذْبحًا 
َعَليِه ِحكمَتُه في َأفعاِلِه ، َوَتدبيَرُه في ُشـؤوِنِه وأعماِلِه ، وأنَزْلُتموُه َمنِزَلَة العابِث الّالِعِب  
ُم الِعقَد  َقُه ، وُينظِّ اّلذي َيْبني الِبناَء ِلَيهِدَمُه ، ويزرُع الّزرَع ِلَيحِرَقُه ، وَيخيُط الثَّوَب ِلُيمزِّ

ِلُيبّدَده .
ُدُه ِبعطِفِه وَحناِنِه   ِه ، يتَعهَّ       َلْم َيزِل اهللا سبحاَنُه وتعالى ، ُمْذ كاَن اإلنساُن ُنطَفًة في َرِحِم ُأمِّ
ْجِن املُظلِم الهواَء من َمنافِذِه ، والِغذاَء  ُه ِبَرْحمِتِه وإحساِنِه ، وُيرِسـُل إَلْيِه في ذلَك السِّ وَميُدُّ

ِمْن َمجاريِه ، وَيذوُد َعْنُه آفات احلياِة وَغواِئَلها ، ُنْطَفًة ُمعَلَقًة َفجنينًا َفَبَشـرًا َسـِوّيًا  . 
      إنَّ إلهًا هذا َشْأُنُه مع َعبِدِه ، وهِذِه َرحمُتُه بِه وإحساُنُه إَلْيِه ، ُمحاٌل َعَليِه َأْن يأُمَر بَسْلبِه 
ُه بِه ِلَيجري في شرايينِه وُعروقِه   الّروَح اّلتي وَهَبُه ِإّياها ، َأو يرضى ِبَسـْفِك َدمِه ، الذي َأَمدَّ

ال ِلَيسيَل بَني تالِل الّرماِل ، وَفوَق ِشـعاِف اجلبال .
ٍة من ُسَننِ َأنبياِئِه َوُرُسـِلِه ، َقَرْأُمتُ  َجواَز أن َيْعَمَد       في َأيِّ ِكتاٍب من ُكُتِب اهللا ، وفي َأيَِّة ُسـنَّ
ُجِل ، اآلمِن في ِسْربِه،القابِع في ِكْسـِر  َبيتِه ، َفينَزَع نفَسـُه ِمن بني َجْنبَيِه   ُجُل إلى الرَّ الرَّ

وَيفَجَع فيِه َأهَلُه وقوَمُه ، إلّنُه ال َيديُن ِبديِنِه ، وال َيْذَهُب َمْذَهَبُه في عقائِدِه ؟ 
من  البالُد  َألقفَرِت   ، وَمْذَهبِه  َرْأِيِه  في  ُيخاِلُفُه  َمن  ُكلَّ  َيقُتَل  َأْن  إنساٍن  ِلُكلِّ  َلْو جاَز        
الّناِس في  بَني  إنَّ ُوجوَد االختالِف   . َأدمي  ُسـراِة  َأعرى من  َظْهُر األرِض  ساكنيها  وأصَبَح 
ٌة من ُسـَننِ الَكْوِن ، ال ُميكُن َحتويُلها وال تبديُلها  املذاهب واَألدياِن والّطباِئِع والَغرائِز ، ُسـنَّ

                                                              
الدولة    واليات  من  َأطَنة  والية  في  املسيحيني  على  املسلمني  هياج  من  أشيع  ما  ملناسبة  كتبت   (١)
)مصطفى   النظرات  (٤٢ل-   . ١٩٠٩م  عام  في  بهم  ومتثيلهم  إياهم  وقتلهم  العثمانية      

         الـمنفلوطي .
في  . درس  . من مشاهير كتاب مصر  منفلوط سنة ١٨٧٦م وتوفي سنة ١٩٢٤م  في مدينة  ولد   *

    األزهر وتتلمذ على يد محمد عبدة . له كتاب النظرات وكتاب العبرات .
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َد مْن نفِسِه َرُجًال آخَر ُيخاِصُمُه وُيناِزُعُه   رَّ َحّتى إذا  َلم َيْبَق على ظهِر اَألرِض إّال َرُجٌل واِحٌد َجلَ
ًة واِحدًة   ، إنَّ احلياَة  في هذا العاَلِم كاحلرارِة ال َتنُتُج إّال ِمن  َعَل الّناَس ُأمَّ ولو شاَء َربَُّك َجلَ
التَّحاكِّ بَني ِجسَمْنيِ ُمختلَفْنيِ . َفُمحاوَلُة توحيِد املذاِهِب واألدياِن  ، ُمحاَوَلُة الَقضاِء على 

هذا العاَلِم وَسْلبِه روَحُه ونظاَمُه .
       لو قَضيُتم على ُكلِّ َمن يتدّيُن بديٍن غيِر ديِنكم ، حّتى َأصبَحْت ُرقَعُة اَألرِض خاِلَصـًة 
َأرباِب  َتقاُتَل  َمذاِهِبُكم  وَلَتقاَتْلُتم على   ، وِشَيعًا  َمذاِهَب  َأنُفِسُكم  لُكم  النقَسـمُتم على 

األدياِن على  َأديانهم ، حّتى ال يبقى على وجِه األرِض َمذهٌب وال ُمتَمْذِهب.
التي  الَهمجّية الوحشّيِة  ِلَيقضي على ِمثل هذِه  إّال  الـمسلمون: ما جاَء اإلسالُم  َأيُّها       
ُثمَّ   ، وأحقاَدها  َأضغاَنها  الُقلوِب  مَن  ِلَيسَتلَّ  إّال  اإلسالُم  جاَء  ما   . اإلسالم  َأنَّها  تزُعموَن 
ميَلؤها بعد ذلك ِحكَمًة وَرْحمًة  َفيعيَش  الّناُس في سعادٍة وَهناء ، وماهذه القَطراُت مَن 
ُع بِه الطبيُب إلى  الّدماِء التي أراَقها في هذا الّسبيل  إّال مبثاَبِة الَعمِل اِجلراحّي الذي يتذرَّ
َشـفاِء الـمريض .  َعَذْرُتُكم لو َأنَّ هؤالِء الذين ُتريقوَن ِدماَءهم كانوا ظالـمني لُكم في شْأٍن 

من ُشـؤون حياتكم .
       َعَذْرُتُكم َبْعَض الُعْذِر َلْو َلم َتقُتلوا األطفاَل الذيَن ال يسأُلُهم اهللا عن ديٍن وال مذَهٍب 
ـعيفاِت الّلواتي ال ُيحِسـنَّ في احلياِة أخذًا وال َرّدًا   قبَل أْن َيبُلغوا ِسـنَّ اُحلُلِم ، والنِّساَء الضَّ
ـيوَخ الهالكَني الّزاحفَني وحَدُهم إلى الُقبوِر قبَل أن تزحفوا إليهم ، وتتعّجلوا قضاَء اهللا  والشُّ
فيهم . َأّما وقد َأخذُمت الَبريَء ِبَجريرةِ  الـُمذِنِب ، فَأنتم ُمجِرمون ال ُمجاِهدون ، وَسـّفاكون 

ال ُمحاربون .                    
ُجْنبٌ  ـَعفاِء  َقْتَل الضُّ َأن  َأعَتِقُد  َفر واالنتصار ، ألّني  الظَّ َئُكم بهذا  ُأَهنِّ َأْن  َأْسـتطيُع         ال 
ماِء ِبَغيِر َذنٍب وال جريَرٍة َوْحشّيٌة ُأْخرى َأْن ُيَعّزى فيها صاِحُبها   وُمْعِجَزٌة  وَأنَّ َسـْفَك الدِّ
ُتُكم  ووحشيَّ شراَسـُتكم  لكم  وشاَءْت  ماِشـئُتم  ُأقُتلوا   : املسلمون  َأيُّها   . بها  ُيهَنَأ  َأْن  ال 
بائح الَبشرّية ، فاهللا سبحاَنه وتعالى َأَجلُّ مْن  ولكن َحذاِر َأْن تذكروا اسَم اهللا على هذِه الذَّ
ـَعفاِء ، فهَو أحَكُم احلاكمني ، وأرحُم  أن يأُمَر ِبَقْتل األبِرياِء ، أو يرضى باستضعاف الضُّ

الراحمني.
                                                           (٤٢ل - النظرات)
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                                                معاني الـمفردات 

     قصعًا : طعنًا .                                              يتذرع به : يتوسل به .
     العابث : الّالعب .                                         آية ذلك : برهان . دليل .

     الِعقد : القالدة .                                           أضغانها : كراهيتها .
      نطفة : خلية من الدم .                         ا         اجلريرة : اخلطيئة .
      يذود : يكف .                                               تروعها : تفزعها .

     غوائلها : مخاطرها .                                       الظفر : الفوز .
      شعاف اجلبال : قممها .                                آمن في سربه : مطمئن مع نفسه .

      سراة أدمي : سطح األرض .
                وجه التراب .

 حتليل وتعليق

  
خلق اهللا اإلنساَن وفّضله على خلقِه جميعًا . .  وكّرمه . كما في قوله تعالى :

إّن اهللا تعالى لم يخلق اإلنسان   (١) زب  _  ` f  e  d   c  b  a  رب 
عبثًا. . ولن يرضى أن ُتهدر كرامة هذا املخلوق بوقوع الظلم واألذى عليه . ال لسبب إّال 
األرض  َلِت  َخلَ ذلك  جاز  ولو   . مبذهبه  يخالفه  أنه  أو   ، املؤذي  الظالم  بدين  يدين  ال  ألّنُه 
والـمودِة بالـمحبِة  التعايش  إلى  َخْلَقُه  يدعو  أنه  بل   ، فحسب  هذا  ليس   . من ساكنيها 
 

(١) االسراء/٧٠  
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والتسامِح والتعاوِن متّثَل ذلك في قوله تعالى :
  R    Q  PO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E زب

Z  Y   X  W  VU  T  S  ]  رب (١)    
وقوانني اخلالق العظيم ال ميكن حتويلها أو تبديلها إال مبشيئته عّز وجل . قال تعالى:      

زب   z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p}    ©  رب  (٢). 
    إّن اختالف النـاس في االنتماء، كاختالف األشجار في الثمر والطعم والنكهة ، وهو 

كتنوع األزهار في األلــوان والروائح واألشكال .       
   إّن الشفقَة بَني الناِس  سجّيٌة لوالها ما استمرت احلياة ولوالها النقلب البشر إلى َقتلــــة 

وَسـّفاحني.قال تعالى: زب  (  *   +  ,   -  .  /  0  1  2  
J  5  4   3  رب (٣).     

     وهذا الصنف من الناِس ُهم أضّل من الوحوِش والضواري . فإذا كانت اَحلَيوانات تشفــُق 
على بعِضـها فحرّي  ببني البشر أن يتراحموا بينهم ، ويعيشوا بسالٍم وأمان السيمــــا 
وأنَّ الناَس ينشدوَن األماَن والطمأنينَة واالستقرار من أجل سعادتهم ، فالدّين هللا والوطن 

للجميع .

(١)احلجرات/١٣  

(٢)الـمائدة/٤٨     
(٣) املائدة /٣٢
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١- ما الذي يدفُع اإلنسان إلى التعايِش مع أبناِء جنسِه بسالٍم وأمان ؟
٢- ماذا توحي لَك اآلية الكرمية اآلتية من أفكاٍر :                                           

زب ~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  رب  (١)
الطائفي يسّوُغ لإلنسان    االنتماء  أو  املذهبي  أو االعتقاد  الرأي  أنَّ االختالَف في  ٣- هل 

      االعتداَء على َمْن ُيخالُفُه في ذلك ؟
ُسـل ما يجّوز العدواَن على  ٤- هل يوجُد كتاٌب من ُكتِب اهللا أو ُسّنٌة من ُسنن االنبياء والرُّ
     الناِس اآلمنَني والقابعني في بيوتهم بسبِب كونهم ال يدينون ِبديٍن أو مذهٍب من يقوم   

     بالعدوان ؟
٥- ماذا يحدُث لو جاز لُكلِّ إنساٍن االنتقام ممن ُيخالُفُه بالـمعتقِد والدين والـمذهب والطائفة ؟

٦- ما وجُه الـموازنِة بَني اختالِف الناِس بالطبائِع والعقائد والغرائز وبني تباين األشجار 
    واألزهار باألثمار والروائح واأللوان ؟

٧- كيف تفّسر القول : الديُن هللا والوطُن للجميع ؟
اإلنسان  على  احليوانات  بعض  شفقة  حوَل  تدوُر  حوادث  أو  قصصًا  تذكر  هل   -٨

      ومساعدته في إجتياز محنته ؟
واسَم   ، إشارة  واسَم   ، اإلعراب  من  ومحله  نوعه  وبّني  ضميرًا  الّنص  من  استخرج   -٩

      موصول وبّني نوعهما . 
            

(١) الـمؤمنون /١١٥
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في سبيل الوطن 
                                                                       

صافي *  للشاعر : معروف عبد الغني الرُّ
                                                                                ( للحفظ ٨ أبيات)

                            َأماآَن َأْن ُتْنسى ِمَن الَقْوِم َأضغـــاُن 
                                                  َفُيْبنى َعلى ُأسِّ املُؤآخاِة ُبْنيـــــــــاُن 

                             أما آَن َأْن ُيْرمى التَّخاُذُل جاِنـــــــبًا 
ناُصِر َأْوطــــــاُن                                                    َفَتْكِسَب ِعّزًا بالتَّ

ـٍَة                               َعالَم الّتعـــادي ِالْختـالِف ِديــــانــ
ياَنِة عــُــْدواُن                                                     وإنَّ التَّعـادَي فـــي الدِّ

ـَعاُوُن ديَنـــنا                               َوما َضرَّ َلـــْو كـــاَن الّتــ
ـََن ُقّطـــــــاُن                                                     َفَتْعُمَر ُبلداٌن وَتـــــْأمـــ

ٌة  ـْنا َوْحـــــَدٌة َوَطـــنـــــيَّ                               إذا َجَمَعتــــــ
َد َأْديــــــــاُن  ـَـــدَّ                                                    َفماذا َعَلْينا إْن َتع

ـَالَثٌة ـَْتُهم ُأمـــوٌر ثـ ـَْوُم َعّمــــ                               إذا القـــ
                                                    ِلساٌن ، وَأْوطاٌن ، وبــِاّهللاِ إميـــــــاُن

ٍة                                َفــــَأيُّ اْعِتقــــاٍد مــــاِنٌع ِمْن ُأخـــوَّ
                                                    ِبها قاَل إجنـيٌلٌ َكمــا قــاَل قـُــــْرآُن 

ـِْزْلُهما اّهللاُ َرّبـُنا                              ِكتـــابـــاِن ، َلـــْم ُينــ
                                                    َعلــى ُرْسـِلـــِه إّال ِلَيْســـَعَد إْنساُن 

          
ولد الرصافيُّ في بغداَد سنة ١٨٧٥م ، تتلمَذ على يِد محمود شكري اآللوسي اشتغل بالتعليم   *  
في املدرسة امللكية باإلستانة ، ثم في دار املعلمني بالقدس ، ثم بدار املعلمني ببغداد . جمع بني ثقافة 
املاضي واحلاضر ، ونظَم في االجتماع والفلسفة ووصف الطبيعة واملراثي والسياسة . انتخب مرات 

عدة عضوًا في مجلس النواب ، زاَر لبنان وفلسطني وسوريا توفي عام ١٩٤٥م .
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قــًا                               َفَمن قاَم بٱْسِم الّدين  َيْدعو ُمَفرِّ
يــاَنِة ُبْهتــــاُن                                                       َفَدْعواُه في َأْصـِل الدِّ

ـَْو َسـعـــاَدٌة                                َأَنْشـقى ِبَأْمِر الّديِن  َوهـ
                                                 إَذْن فاتِّباُع الّدين ياَقْوُم ُخْســـــــراُن

                              ولكنَّ َجْهَل اجلـــاهِلَني َطـــحا  ِبهــــِم
ـَْوٍل َلْم ُيؤيـــــِّْدُه ُبْرهـــاُن                                                         إلى ُكلِّ قـ

ـْهاِء اَألبـــاطـــيِل َكاّلــذي                               َفهاموا ِبَتيـ
ِة املَسِّ َشْيطــــــاُن َطُه ِمْن ِشــــدَّ                                                     َتَخبَّ

ـَرَميـــــٌة                                َمـــواِطُنـــُكم يا َقـــــْوُم ُأمٌّ كـ
                                                    َتُدرُّ َلُكم ِمْنها َمدى الُعْمِر َأْلبـــــاُن

ـَْت                                فــال ُتْنِكروا َعْهَد اإلخـاِء  َوَقْد َأتـ
                                                    ُتصاِفُحُكم فـــيِه نـِزاٌر َوَعـــْدنـــــاُن   

                             َوُقوال ِلـَمْن َقْد الَم : َصْه َوْيَك  إنَّنــا
                                                   على ُكلِّ حاٍل في الـَمواِطِن ِإْخــواُن
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معاني املفردات 

آَن                           : حاَن .
أضغان                     : َأحقاد .
ُأّس                          : َأساس .
التناصر                   : االحتاد .

ُقطان                       : املجتمعات - السكان القاطنني .
ُبهتان                      : فسوق . ُبطالن .

طحابهم                  : ذهَب بهم ودفعهم .

أرض تيهاء               : يضُل فيها الطريق .
تخبطه الشيطان       : مّسُه باجلنون .

نزار وعدنان            : من أجداد العرب .
َصه َوْيَك                 : أصلها  : َصْه َوْيَحَك . أسكت ، الويل لك .

     حتليل وتعليق 
  

صافّي في شعره أغراضًا شتى . أهمها الشعر االجتماعي . تتمثُل  الرُّ الشاِعُر       طرق 
فيِه الصراحَة واجلرأة والالمباالة ، فهو يجمُع بَني عادات الريف والبدو واحلضر ، وكثيرًا 
أنه حسُن  أدبه في جّده وهزله ، مع  التهكم والنقد الالذع في  إلى أسلوب  ما كان يلجأ 
عليه  تغلُب   ، وقومّية  ودينية  إنسانية  عاطفٍة  ذو  وهو   . جميعهم  األدباء  َأحبه  الـمعشِر 
العواطف اجلياشة ، نرى ذلك في قصائده : (األرملة املرضعة ، وأم اليتيم ، واليتيم في 
العيد، والتربية واألمهات . . . ) ، فهو يكرُه احلروَب ويدعو إلى السالِم والوئام ، وفض 
الطائفية  اخلالفات  نبِذ  إلى  يدعو  في قصيدِته هذِه  . وهو  والتفاهم  بالتفاوض  النزاعات 
. الوطن  لبناء  اآلخر  الرأي  واحترام  والتعاون  والتسامح  باالحتاد  ويوصي   ، والدينية 
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الصيغ  يتجنب   ، العبارات  املعاني جزل  ، واضح  الديباجِة  صافّي  حسُن  الرُّ        شعر 
أوتي  وقد   . مقنعة  وأجوبته   ، واقعية  جاءت  فتساؤالته   . اللفظية  واحملسنات   ، البيانية 
واحملبة  والتآلف  السلِم  إلى  مّيالة  نفسُه  ألّن   ، بصدٍق  أحاسيسِه  نقِل  على  فائقًة  قدرًة 
 . الواحد  الوطن  َأبناء  بني  الفرقة  يبنون  الذين  الشر  عناصر  بوجِه  للوقوِف  ويتحمس 
وهكذا نرى شاعرنا يحقق ما يصبو إليه بدعوته إلى التآخي والتراحم ، كما قال مّرة : 

         
ُط َكْسالنًا وُتْنِهُض َثاويًا            وما الّشعُر إّال َأْن يكوَن نصيحًة        ُتنشِّ

        

١- كم سؤاًال وّجه الشاعر الرصافّي  في قصيدته ؟ وكيف أجاَب عنها ؟
٢- هل اختالف الناس في األديان واملذاهب يوجب التناصر والتنافس ؟

٣- «الدين هللاِ والوطن للجميِع » أي األبيات في قصيدة الرصافّي حتقق هذا املفهوم ؟
ْ األبيات التي أشارت إليها . ٤- أسباُب الوحدِة الوطنية كثيرٌة في هذِه القصيدِة ، عنيِّ

٥- هل نزَل كتاٌب سماويٌّ مينُع االحتاَد واألخوة والتآلف بني أبناء الوطن الواحد ؟ وهل 
    توجُد سّنٌة نبويٌة تدعو إلى الفرقِة والنزاع ؟ ماذا تستنتُج من أجوبتك ؟

٦- ال ُبدَّ أنَك حتفظ قصيدة للشاعر الرصافّي ، ُاكتب ما تتذكره منها ثم حلله وانقده .
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َثمراُت الُعلوم
                                                                                           َأبو حيان التوحيدي*

                                                                            (للحفظ من والغضب إلى والتعب)       
            َأطاَل اهللا َبقاَءكم ، َوَأداَم َكراَمَتُكم ، وَحَرَس ِنَعَمُه َعَلْيُكم ، َوَحِفَظ َمواِهَبُه َلَدْيُكم 
الَمَة َبْيَنُكم  َوالَأْخالُكم ِمْن َعواِئِدِه اَجلسيَمِة ، َوَفواِئِدِه الَكرَميِة . وَجَعَل َحظَّ الَغريِب السَّ

إذافاَتْتُه الَغنيَمُة ِمْنُكم ، َوَقْد كاَن ُيقاُل :
     َمْن َلْم َيْغَضـْب ِلَنْفِسـِه ناِصـرًا، َلْم َيْغَضْب ِلَبني ِجْنِسِه ُمْنَتِصـرًا ، َوَمْن َلْم َيِقْف ِعْنَد 
الَعظيَمِة ُمْنَتِصـفًا ، َلْم ُيْرج ِعْنَد الّنواِئِب ُمْسـِعفًا ، َوَمْن َلْم يْأَنْف ِمَن الَقَذِع في ِعْرِضـِه آبيًا 

َلْم َيِبْت على اِخلْسـِف إّال راِضـيًا .
     والَغَضـُب وإْن كاَن َمْذمومًا ِعْنَد َبْعِض اِخلالِل ، َفإنَُّه َمْحموٌد في َبْعِض األْحواِل ، وَكما 
ضا في  َأنَّ اْسـتْمراَر الَغَضـِب في َجميِع اَألْحواِل َنوٌع ِمْن َفساِد اَألْخالِق ، َكذِلَك َأْيضًا الرِّ
ضا والَغَضـِب ، َكما  ِب َبْنيَ الرِّ َقلُّ َجميِع اُألموِر َضـْرٌب ِمْن ُضـروِب النِّفاِق ، وال ُبدَّ ِمَن التَّ

َعِب . ِد َبْنيَ الّراَحِة والتَّ َأّنُه ال ُبدَّ ِمَن الَتَردُّ
َتُه   ْن يْأَنُس  ِمبَكاني ، َأْن ال َيْجَعَل اللَّجاَج َمطيَّ     وَقْد ُكْنُت ُأِحبُّ ِلَصـديقي وَجليسي َوَمَ
واَحملَْل واملَْكَر َطِويََّتُه ، فإنَّ ذِلَك َأْحَسـُن َلُه ِعْنَد اِهللا ، َوَأْزَيُن َلُه ِعْنَد الّناِس .   ومن بعد ذلك 
فيكم   طاِعنًا  مجاِلَسُكم  َحَضـْرُت  وال   ، َلُكم  مباهيًا  (العراق)  ِمَن  ِبالَدكم  أِرد  لم  فإني 
ْعُت َمساِوَيكم شاِمتًا ِبُكم ، َبْل َوَرْدُت ُمْسـَتفيدًا  والَتأّخْرُت َعْنُكم ُمَتطاِوًال َعَلْيُكم ، وال َتَتبَّ

وُمفيدًا ، وُمباِحثًا َوُمْسـَتزيدًا .
 * هو محمٌد بن علي بن العباس ، وكنيُتُه (أبو حيان) وعرَف بالتوحيدي ألن َأباه كان يبيُع نوعًا من 
الثمِر يسمى (التوحيد) ، أو لتسخيره العلوم لبلوغ التوحيد . ولد سنة ٣١٠هـ في بغداد ونشَأ فيها 
وقرَأ في مدارس الُكّتاب ، قرَأ الفقه الشافعي واحلديث والنحو والفلسفة واملنطق والبيان والتصوف. 
اشتغل بوراقة الكتب . تنقل بني بغداد ونيسابور وشيراز ،  وتوجه إلى مكة حاجًا سنة ٣٥٣هـ . له 
كتاب االمتاع واملؤانسة ، ومثالب الوزيرين ، والصداقة والصديق ، والبصائر والذخائر واملقابسات. 
توفي عام ٤١٤هـ . بعد أن عاش عيشة العوز واحلرمان . ويذكر أنه قام بحرق كتبه ، أو أن العّيارين هم 

الذين نهبوا داره فَشكا منهم .
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                                                  معاني املفردات

العوائد               : الفضل واملعروف واملنفعة .
اجلسيمة             : العظيمة .

النوائب              : جمع نائبة . املصيبة .
املسعف              : الذي يقضي احلاجات .

يأنف                  : يستنكف .
القذع                 : الفحش .

آبيًا                     : ممتنعًا .
اخلسف               : الظلم والذل .

اخلالل                 : اخلصال . واحدها َخّلة .

اللجاج               : متادي الرجل في الشيء .
مطيته                 : ركوبته .

احملل                    : املكر والكيد .
طويته                : ضميره ونيته . عادته .

وردُت                 : وردت البالد : حضرتها .
شامتًا بكم          : ُشِمَت بعدوه : فرح مبصيبته 

                                                       التعليق النقدي

     أحسَّ أبو حيان بالغربِة في مجتمعه وعصره ، وعبَر عنُه في قولِه : أمسيُت غريب 
احلال  غريب اُحلّلة ، غريب اخللق ، مستأنسًا بالوحشِة ، قانعًا بالوحدِة ، معتادًا للصمت  
مالزمًا للحيرة ، محتمًال لألذى ، يائسًا من جميع ما ترى . في الوقت الذي كانت فيه 
«شمس العمر على شفا ، وماء احلياِة إلى نضوب ، وجنم العيِش  إلى ُأفول » . هكذا قال 
في رسالتِه ( الصداقة والصديق ) ، وهذا يفسُر ترددُه على الصوفية . ويالحُظ في أسلوب
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أبي حيان التوحيدي النثري ، حرصُه على َأْن تكوَن جملُه قصيرًة مسجوعًة ، وهو ينتقُل 
مَن الفعل املاضي إلى الفعل الـمضارع إلى جمل اسمية ، ليكسَب نّصُه غناًء بهذا التنوِع 

ولئال ُيثقُل على قارئه .
     وبحسب رأي ياقوت احلموي ، فإّن التوحيدّي سلك مسلَك اجلاحِظ في كتابتِه وتصانيفه  
وهذا واضٌح في الّنِص ، في غلبة عنصر اجلدل الذي يتوصُل إليه عن طريق جمل الشرط 
القائمة على ضرب املثل . إّن أسلوَبه سلس وغزير الـمعاني وسليُم الفكر  وقد مزَج بَني 
اجلِد والهزِل وكأنه اجلاحظ الثاني ، غيَر أنُه كان متشائمًا ، وقد مزج بني األدب والفلسفة  

وجعل األدب في خدمة الفلسفة .

      

١- ما رأُيَك في استهالل التوحيدي في هذا النّص ؟
٢- يقول املثل الشائع : ( ال تكن ُصْلبًا َفُتكَسـر وال لينًا َفُتعصر ) كيَف عبَر َأبو  

      حيان التوحيدي عن ذلك  ؟ 
٣- ما نصيحُة أبي حيان التوحيدي لصديقه  ؟

٤- كيف اعتذَر التوحيدي من مخاطبه ؟
٥- ما رأي التوحيدي في الرضا والغضب ؟

٦- أراَد التوحيدي أن يجارَي اجلاحظ في أسلوبه . مباذا اختلف عنه ؟ أورد نصًا يشرح 
    تشاؤمه في احلياة .

ثم     ، الصداقة  بحق  فيه  َقّصر  بعمل  قام  الذي   ، صديقَك  إلى  عتاٍب  رسالَة  ُاكتْب   -٧
      انصحه ملا فيه اخلير .

أو إحدى  فيها كان  ، وُأخرى  َأخواتها  أو إحدى  إنَّ  فيها  الّنِص  جملًة  استخرْج من   -٨
     َأخواتها ، وحدد اسمهما وخبرهما . 
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ْيُف  والَقَلم *       السَّ
                                                                                   للشاعر /الشيخ علي الّشرقي   

                                                                                                  (للحفظ ٦ابيات)
ـَِم                           َهّذْب َيراَعَك واْنُصــــْر َدْوَلــَة الَقلـ

ْهِر في ُجْنٍد ِمــَن الَكـــِلِم                                            واْحِمْل على الدَّ
ْيُف ُيْثَلُم إْن طــاَل القـــِراَع بــــــِه                      السَّ

ـَــــــِلِم  ـُْر ُمْنث ـَراَعِة َسـْيـــٌف َغيـــ                                           وفـــي اليــ
                     َلْم ُيْقِسِم اّهللاُ في الّذْكِر الـُمبــِني بــــِه 

ـَـــــَســـِم  َف اَألْقـــــالَم ِبــــــالق                                           وإنــّما َشـــرَّ
ـــْيُف إّال ِلْلقــِراِع َوذا  ـُْلُح السَّ                       ال َيصــ

ـْـِل ، ِلْآلداِب  ِللّنـــَِعـِم                                            ِلْلِعــــــْلِم ، ِلْلَفضـ
ـْيِف بائــِـــَدًة ـٌَة ِبالسَّ                       إْن أْصَبَحــْت ُأّمـ

ـَــــــــِم يــــــي ساِلــَف اُألم                                           إنَّ الَيـــــراَعَة ُحتْ
َم اهللا إْنسانــــًا ِبصارِمــــــــِه                        ما َعــــلَّ

ـَما َعلـــََّم اإلْنــــساَن ِبــــالَقــــــــــــَلــِم                                           وإّنـ
                      َتْسـَتــْعِمُد الّصاِرَم الـَمْسلوَل َنْبعُتـــُه

ـَْوعًا ِبـــَجري ِمــــــــداٍد ال بـــــَِجري َدِم                                           طـ
                      َكـــْم َنـْغمٍة َلــَك فـــي األْقـالِم قائلـــٍة

ـَـــــِم  ـَُة النـــِّق                                           إنَّ اُحلســــاَم الـُمــــَحّلى آيـــ
ـْيُف َيْروي َعْن َيٍد َخَبرًا                       إْن أْصَبَح السَّ

ـَِم ـٍَد َوف ـَـــْن يـ ـَذو الَيــــراَعِة َيــــْروي عـــ                                           ف
ـْيِف ُحْكٌم في الَوغى َفَلها                       إْن كاَن ِللسَّ

ـْكاِم واحلـِـــَكِم ــــْلم رائــَِعُة األحـ                                        فـــي السَّ
ـَراَع َلَيْسـعى َطـْوَع َأْمنُـــِلنـــــــا                       ِإنَّ اليـ

                                         (َسـْعيًا على الّرأِس ال َسـْعيًا على الَقــَدِم)
  * ديوان الشرقي : جمع وحتقيق إبراهيم الوائلي وموسى الكرباسي .

       دار الشؤون الثقافية . بغداد عام ١٩٨٠م.
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  معاني املفردات
هّذب              : َصفِّ . َخّلْص . من التهذيب .

يراعك           : قلمك .
القراع            : التضارب بالرماح والسيوف . 

الذكر املبني     : القرآن الكرمي .
بائدًة              : زائلة .

سالف األمم      : األمم املاضية . القدمية .
بصارمه          : بسيفه .

املداد              : احلبر الذي يكتب به .
 آية                 : عالمة - داللة .

يروي             : ينقل احلديث . يذكره .
أُمنلنا              :  َأصابعنا .

التعليق النقدي
    

 . احلرب  خيار  من  ويحطُّ   ، للِعْلم  القصيدة  هذه  في  ينتصُر  علي  الّشيخ  الّشاعُر        
كتاب  في  جاَء  ما  على  اخليار  هذا  دعم  في  يستند  وهو   . يهدم  والثاني  يبني  األول  ألن 
تشريف  من    

 (١)
رب    ]       \   [   Z   Y   X    W   V زب   : تعالى  اّهللا 

: تعالى  قال  إذ   .  . صريحًا  أولّيًا  نّصًا  بالقلم  الناَس   يعّلُم  أنُه  على  نّص  وأنه   . للعلم 
في  العراق  وجوه  من  الشرقّي  والشاعُر   

(٢) رب    ^    ]   \   [   ZY زب   
نِقَف  أن  نستطيُع  هنا  ومن   . الِعْلم  مدينة   ، األشرف  النجف  من   ، األوسط  الفرات 
بني  فكري  تيار  وجود  فهو   ، الثاني  السبب  أما  للعلم  انتصاره  خيار  أول  سبب  على 
السنني  من  مئات  بعَد  العراَق  إّن   ، كافة  العراق  وعلماء  ومفكريه   ، النجف  علماء 
يرغُب  حقيقية  نهضٍة  أيَِّة  في  له  أمَل  ال   ، الـمدّمرة  واحلروب   ، األجنبية  الهيمنة  من 
فضل  ويبقى   . بالعلم  نفسه  بناء  اختار  إذا  إّال   ، بعده  وما  العشرين  القرن  مطلع  فيها 
. ِشْعرًا  ونّظمه   ، الـموضوعي  االجتماعي  الوعي  هذا  تَلّقَف  أنه   ، الشرقي  الشاعر 

  (١) سورة العلق /٤،٣                      (٢) سورة القلم /١ 
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١- أتستطيع أن تعّني هوّية الدولة العراقية التي متنى الشاعر الشيخ علي الشرقي بناَءها 
    على أساٍس من الِعْلم ، ومتى قامت ؟

٢- إالَم استنَد الشاعر الشرقي منطقيًا في دعوته لبناء دولة عراقية بالعلم ؟
٣- كيف يفضُل الشاعر اليراع على السيف في روايته ؟ 

٤- ماذا يقصُد الشاعر بقوله : واحمل على الّدهر ؟ اختر تفسيرًا مما يأتي : 
   - في سالف األزمان .

   - على مدى األيام .
   - في الوقت احلاضر .

٥- أيَُّهما يصلُح للبناء والعلم ، السيف أم اليراع ؟
٦- ُاذكر قصيدًة لشاعر آخر يناصر العلم ، ويدعو إليه .

٧- ما رأيك فيما ذهب إليه الشاعر الشرقي ؟ إقرأ األبيات اآلتية التي قالها أمير 
    الـمؤمنني علي بن أبي طالب (ã) وعّلْق عليها : 

   ما الفضُل إّال َألهِل الِعْلِم إّنهـُــــُم              على الهدى ِلـَمن اسَتْهدى َأِدّالُء
ْهِل الِعْلِم َأْعــــــداُء     وقيمُة الـَمْرِء ما قد كاَن ُيْحِسـُنـُه              واجلاهلون ِألَ
   َفُقْم ِبِعْلٍم ، وال تطُلْب بـــــه َبـَدًال              فالّناُس َمْوتى وأْهُل الِعْلِم أحيـاُء

٨- ما اجلموُع التي وردت في هذِه األبيات حددها وبني نوعها .
٩- أعرْب قولُه : (وَأهُل الِعلِم أحياُء).
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من ِكتاُب الـُمواَدَعة
بني الـمهاجرين واألنصار وبني الَيهود

) على الكَتبِة ِكتابًا بْني املهاجرين واألنصاِر ، واَدَع فيه الَيهوَد       أملى َرسوُل اهللا (
ُهم  على ديِنهم ، وأمواِلهم ، وشَرط لُهم ، واشَترط عليِهم . جاء فيه :  وعاهَدُهم ، وَأقرَّ

بسم اهللا الرحمن الرحيم
) ، َبْنيَ الـُمؤمنني والـمسلمني ِمن ُقَريٍش  وَيْثِرَب       «هذا كتاٌب ِمن ُمحّمٍد الّنبي (
املهاجرون  الّناِس .  ِمْن دوِن  ٌة واِحَدٌة  ُأمَّ إنَُّهم  َمَعهم ،  ِبهم ، وجاَهَد  فَلِحَق  َتِبَعُهم ،  َوَمن 
ِمْن ُقريٍش على َرْبَعِتِهم ، َيتعاَقلوَن بيَنهم . َوُهْم َيْفدوَن عاِنَيُهم ِبالـَمْعروِف والِقْسـِط بَني 

الـُمؤمنني . . . » . 
     «وال ُيخاِلُف ُمْؤمٌن َمولى ُمْؤمٍن دوَنُه ، وإنَّ الـُمؤمنني الـُمّتقني على َمن َبغى ِمّنُهم أو 
ابتغى َدسيَعَة ُظْلم ، َأو إثٍم ، أو ُعدواٍن ، أو َفساٍد َبْنيَ الـُمؤمنني ، وإنَّ َأيدَيُهم عليِه جميعًا  
َوَلْو كاَن َوَلَد أَحِدِهم . وال َيْقُتُل ُمْؤِمٌن ُمْؤِمنًا في كافٍر ، وال َينُصـُر كاِفرًا على ُمْؤِمٍن ، وإنَّ 

ِذّمَة اهللا واِحَدٌة ، ُيجيُر َعَلْيِهم َأْدناُهم .
     وإنَّ املُؤمنَني َبْعُضهم ُموالي َبْعٍض  دوَن الّناس ، وإنَُّه َمْن َتِبَعنا ِمن َيهوٍد ، فإنَّ َلُه الّنصَر 

واألسَوَة َغيَر َمظلومني وال ُمتناَصـٍر َعَلْيهم . 
إّال  اهللا  َسبيِل  في  ِقتاٍل  في  مؤمٍن  دوَن  ُمؤمٌن  ُيساِلُم  ال   ، واِحَدٌة  الـُمؤمنني  َسْلَم  وإّن       
على سواٍء َوَعْدٍل َبْيَنُهم . وإنَّ ُكلَّ غازَيٍة َغَزْت َمَعنا َيْعِقُب َبْعُضها َبْعضًا ، وإنَّ الـُمؤمنَني 

الـُمّتقني على َبْعٍض  ِمبا ناَل دماَءُهم في سبيِل اهللا.
     وإّن املُؤمنَني الـُمّتقني على َأْحَسِن ُهدًى وَأقَوِمِه ، وإنَُّه ال ُيجيُر ُمْشِرٌك ماًال ِلُقَرْيٍش وال 
َنَفسًا ، وال يحوُل دوَنُه على ُمؤمٍن .وإّنُه َمن إْعَتَبَط ُمؤِمنًا َقْتًال َعْن َبّيَنٍة ، فإّنُه َمرٌد بِه إّال َأْن 

َيْرضى َوليُّ الـَمقتوِل ، وإنَّ الـُمؤمنَني َعَلْيِه كاّفة ، وال َيِحلُّ َلُهم إّال قياٌم َعَليِه .
َيْنُصـَر  حيَفِة ، وآَمَن باهللا والَيوِم اآلخر ، وَأْن  َأَقرَّ مبا في هِذِه الصَّ ِلـمؤِمٍن     وإّنُه ال َيِحلُّ 
ُمْحِدثًا وال ُيؤويِه ، وإّنُه َمْن َنَصـَرُه َأو آواُه ، فإنَّ عليِه لعنَة اّهللاِ وَغَضَبُه َيْوَم القياَمِة ، وال 

ُيْؤَخُذ ِمْنُه َصـْرٌف وال َعْدل .  
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.( ه إلى اهللا عزَّ وَجلَّ وإلى محمد(    وإّنكم َمهما اْخَتَلْفُتم فيِه مْن َشيٍء ، فإنَّ َمَردَّ
َمَع  ٌة   ُأمَّ َعْوف  َبني  َيهوَد  وإنَّ   ، ُمحاربَني  داموا  ما  الـُمؤمنني  مَع  ُينِفقوَن  الَيهوَد  وإنَّ     
الـُمؤمنني. لليهود ديُنُهم ، وللمسلمني ديُنُهم ، َمواليُهم وَأنُفُسُهم ، إّال َمن ظَلَم وَأِثَم ، 

فإنَُّه ال يوِتُغ إّال نفَسـُه وَأْهَل َبْيَتِه . 
حيَفُة فتذُكُر َأنَّ ِلَيهوِد بني الّنجار ، وِليهود بني احلارث ، وبني ساِعَدة         ثم متضي الصَّ

وَبني أوس ، وبني َثعَلبة وَجفَنة ، وبني الّشطيبة ، ما ِلَيهود َبني َعْوف .
     «وإنَُّه ال َيْنَحِجُز على ثأٍر ُجْرح ، وإنَُّه َمْن َفَتَك َفِبَنْفِسـِه َفَتك ، وأهِل َبْيِتِه ، إّال َمن ُظِلَم         
َنَفَقَتهم ، وعلى الـمسلمني َنَفقَتهم ، وإّن بيَنُهم  َأَبّر هذا، وإّن على الَيهوِد  وإنَّ اهللا على 
ْصـَح والنَّصيحَة والِبرَّ دوَن اإلثِم   الّنْصـَر على َمْن حاَرَب َأْهَل هذِه الّصحيفِة ، وإنَّ بيَنُهم النُّ

وإّنُه َلْم يأَثم امِرٌؤ ِبَحليِفِه ، وإّن الّنصَر للمظلوم .
     وإنَّ الَيهوَد ُينِفقوَن َمَع الـُمؤمنني ما داموا ُمحاِربني * ، وإنَّ يثِرَب حراٍمٌ َجْوُفها ألهِل هذِه 
الصحيَفِة ، وإنَّ اجلاَر كالنَّفِس غير ُمضار وال آِثم ، وإّنُه ال ُجتاُر ُحْرَمٌة إّال بإذِن َأْهِلها  وإّنُه ما 
ُه إلى اهللا َعّز وَجّل  كاَن بَني أهِل هذه الصحيفة ِمْن َحَدٍث أو اشتجاٍر ُيخاُف َفساُدُه ، فإّن َمَردَّ

 . « . . . ( وإلى محمد (
     

 
*قال السهيلي : إمنا كتب هذا الكتاب ، قبل أن تفرض اجلزية . إذ كان اإلسالم ضعيفًا ، وكان لليهود 

نصيب في املغنم إذا قاتلوا مع املسلمني كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في احلرب .
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معاني الـمفردات 

على ِربعتهم            : الربعة والرباعة : احلال التي جاء اإلسالم وهم عليها .
العاني                     : األسير .

معاِقلهم                  : املعقلة : الّدّية . الفدية .
الـُمفَرح                  : الفقير احملتاج .

الّدسيعة                  : استعارة للعطّية .
يبيء                       : مينع ، يكّف .

اعتبطه                    : قتله ، اغتاله ظلمًا .
يوتغ                       : ُيْهِلك ، ُيفِسد .

إّن الِبرَّ دون اإلثم     : أن يكون اإلحسان حاجزًا مع احملسن .
بطانة الرجل           : خاّصته . يقوى بهم ويعتز بنصرهم .

االشتجار                : االختالف .

الشرح والبيان
    
   

       ُتَعدُّ هذه الصحيفة ، من أبرز اإلجراءات التشريعية اإلسالمية ، التي أصدرها الرسول 
) في املدينة املنورة ، بهدف توحيد مجتمعها في ظل القانون . إنها أشبه بدستور   )
حّدَد بدّقٍة واجبات قبائل املدينة وحقوقها كاّفة ، ومن ِحلَق بها أو تِبَعها ، أو جاهد معها. 
في   ، آنذاك  احلساسة  القضايا  عاجلت  فقد   ، دالالتها  في  جدًا  دقيقة  الصحيفة  وحدود 
املجتمع اجلديد ، من حيُث التعّددية في األديان واالنتساب الَقَبلي ، ووضعت احللول لها. 
مثل الّديات واألسرى والتحالفات املسموح بها ، ووحدة املؤمنني ، واملوقف ممّن يعتدي 
الرسول  ودور   ، العاّمة  النفقة  وقضية   ، وواجباتهم  اليهود  حقوق  على  فضًال   ، عليهم 

) ، وحرمة يثرب ، وغير ذلك مما كانت جتب معاجلته بالقانون . )
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١- ما الفئات االجتماعية التي نّظمت الصحيفة ، وما واجبات أطرافها وحقوقهم ؟
بعة والعاني ، أم أبقت عليهما ؟ ٢- هل غيرت نصوص الصحيفة رؤية القبائل إلى الرِّ

٣- كيف وصفت الصحيفة املسلمني عن غيرهم من قبائل يثرب ؟
٤- ُتعدُّ هذِه الصحيفة َشبيهًة بالدستور . كيف ؟

٥- ماأَهّم القضايا التي عاجلتها الصحيفة ؟
٦- فّسر معنى الّنص اآلتي :

   «وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ، إّال من ظلم وأِثم ، فإّنُه ال يوِتُغ إّال    
   نفسه وأهل بيته ».

٧- استخرج من الّنص ما يأتي وأعربه :
 أ- ضميرًا ُمّتصًال  .

 ب- جمع مذكر سالـمًا .
 ج- اسمًا منصوبـًا .

 د- اسمًا مرفوعـًا .    

á
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                                              حقوُق األطفال *
ـْفَس  ، وَيْشـَرحوَن الباَل . أْنُظْر إليِهم وُهم  نيا ، ُيْبِهجوَن النَّ      األطفاُل زيَنُة احلياِة الدُّ
َيـْمَرحوَن َبْيَننا كالَعصافيِر اَجلميلِة َحْوَل َأعشاِشها ، َيِرّفوَن كالَفراِش  ِمْن َزْهَرٍة  إلى َزْهَرٍةٍ . .  

روَر  َمتَْنُحنا السُّ البريَئُة  العاِمَرُة َبَسماُتهم  والِغْبَطَة ، وُنفوُسُهم 
ما َحْوَلها ِمْن َألواٍن زاِهَيٍة باُحلبِّ والَفَرِح َتْسَتْبِشُر ِبُكلِّ 

. دائم  ربيٍع  في  َفكَأّنُهم 
َحقَّ  اإلْنساُن  أْدرَك  َلَقْد  بالِفْطَرِة    ْفـــــــــِل  الطِّ
عاِطَفُة  َعَلْينا  َأْن فأوَجَبْت  واُألموَمِة  األبّوِة 
َأكباِدنا  ِفَلّذاِت  ُسُبَل نْرعى  لهم  َر  وُنَيسِّ  .

التي الَعْيِش الكرِمي ، وُنحيطُهم  الّشامَلِة  بالعنايِة 
في  طبيعّيًا  منّوًا  َلُهم  والّنْفِس  تْكُفُل  واِجلْسِم  الَعْقِل 

اُألّمِة  وِرجاُل  الَغِد  شباُب  وُعّدُتها وأسباُب َنْهَضِتها . وما َفُهم 
أْصَدَق عاطَفَة الّشاعِر ِحطان بن الـُمعّلى حني قال :

                وإنــــــّما أوالُدنا بيَننــــــــــا              َأكباُدنا َمتْشي َعلـــى األرِض
                َلْو َهبَِّت الّريُح على َبْعِضهم              المَتَنَعْت َعْيني َعن الَغْمِض 

ل حقوِقهم اإلنسانّية ، فرأى ِمن َحقِّ الَولِد       دعا اإلسالُم إلى االهتماِم بالنشىِء ، وَتكفُّ
ـباَحَة ، وُركوَب اخلْيِل ، وأّال َيْرُزَقُه إّال طّيبًا  وَأن  مايَة  والسِّ َمُه الكتابَة والرِّ على الواِلِد َأْن ُيَعلِّ

ُيْرِشَده إلى ُأموِر ديِنِه وُدنياه . 
) َأْرَوَع األمِثَلِة على ُوجوِب ِرعايِة األطفاِل وُمداراِتهم حينما       وَضـَرَب الّرسوُل (
صلى ورَكَع وَسـجَد،َصـِعَد اَحلَسـُن واُحلَسْنيُ (ΩÓ°ùdG Éª¡«∏Y) وُهما َصغيراِن على َظْهِرِه ، 
هما . وحَني َدَخال املْسجَد  فأطاَل ُسجوَدُه وَلْم َيْرَفْع َرأَسُه وَيْعَتِدل َحّتى َنَزال َعْن ظهِر َجدِّ
) من الـِمْنَبر واْحَتَضَنهما وهو يقول : ((َلْيَس  ِمّنا َمْن َلْم ُيوقِّْر َكبيَرنا  ًة  نَزل ( َمرَّ

َوَيْعِطف على َصـغيِرنا)).

*راشد عيسى / األردن/ بتصرف - كتاب الثقافة األدبية واللغوية .

روَر  َمتَْنُحنا السُّ البريَئُة  العاِمَرُة َبَسماُتهم  والِغْبَطَة ، وُنفوُسُهم 
ما َحْوَلها ِمْن َألواٍن زاِهَيٍة باُحلبِّ والَفَرِح َتْسَتْبِشُر ِبُكلِّ 

. دائم  ربيٍع  في  َفكَأّنُهم 
باُحلبِّ والَفَرِح َتْسَتْبِشُر ِبُكلِّ 

. دائم  ربيٍع  في  َفكَأّنُهم 
باُحلبِّ والَفَرِح َتْسَتْبِشُر ِبُكلِّ 

َحقَّ  اإلْنساُن  أْدرَك  َلَقْد   
. دائم  ربيٍع  في  َفكَأّنُهم 
َحقَّ  اإلْنساُن  أْدرَك  َلَقْد   
. دائم  ربيٍع  في  َفكَأّنُهم 

عاِطَفُة  َعَلْينا  فأوَجَبْت 
َأكباِدنا  ِفَلّذاِت  نْرعى 

الَعْيِش الكرِمي ، وُنحيطُهم 
في  طبيعّيًا  منّوًا  َلُهم  تْكُفُل 

الَعْيِش الكرِمي ، وُنحيطُهم 
في  طبيعّيًا  منّوًا  َلُهم  تْكُفُل 

الَعْيِش الكرِمي ، وُنحيطُهم 
والّنْفِس   واِجلْسِم  الَعْقِل 

اُألّمِة  وِرجاُل  الَغِد  شباُب  َفُهم 
في  طبيعّيًا  منّوًا  َلُهم  تْكُفُل 

اُألّمِة  وِرجاُل  الَغِد  شباُب  َفُهم 
في  طبيعّيًا  منّوًا  َلُهم  تْكُفُل 

وُعّدُتها وأسباُب َنْهَضِتها . وما 
والّنْفِس   واِجلْسِم  الَعْقِل 
وُعّدُتها وأسباُب َنْهَضِتها . وما 
والّنْفِس   واِجلْسِم  الَعْقِل 



٨٠

موا إَلْينا ُأْمنوَذجًا َجّيدًا للّصوَرِة التي يْنبغي فيها َأْن ُنؤّدَي ألْطفاِلنا      فالـمربون األّولون َقدَّ

ِبذاِتِه   قاِئمًا  ِعْلمًا  األْطفاِل  َتْربَيَة  َجَعَل  احلديَث  الَعْصـَر  َأّن  َغْيَر   . ُحقوِقهم  ِمن  ُجْزءًا  وَلْو 

ليم على َوْفِق َمناِهَج  ـَل العلماُء الـُمَتخّصصون بالّطفولِة ، وساِئَل اإلْعداِد الّتربوّي السَّ وَفصَّ

ْفِل  ْطبيِق الّشاِمِل ، فأْصَبَحْت ِرعاَيُة الطِّ ِعْلمّيٍة َمْدروَسـٍة ومْدعوَمٍة بالَبْحِث الـُمَتَجّدِد والتَّ

واِجبًا َوَطنّيًا ، َوَضروَرًة إنسانّيًةساِمَيًة .

ْفل في َنْوَعْني  راساِت الَتْربِويَِّة احلديَثِة ، َتبْلَوَرْت ُحقوُق الطِّ     َوَمَع ُمروِر اَألّياِم وَتعاقب الدِّ

ِمَن اإلجراءات : 

ُة مثل حماية الّطْفِل من اَجلْهِل واَألْمراِض اِجلْسـمّيِة      الّنوُع اَألّول : اإلْجراءاُت  الِوقائيَّ

َئِة ، وَجميع  ـيِّ والّنْفسّيِة ، وَجتنيبه َأخطار اُحلروِب والكوارِث ومآسي الّتربَيِة اُألَسـرّيِة السَّ

َأنواع اِحلْرماِن األخرى . 

    والّنوُع اآلَخُر : اإلجراءاُت التَّنفيذّيُة مثل توفيراُحلريَِّة الكافيِة للّطفِل ، وتأمِني ِغذاِئِه 

وَمْلَبِسـِه وَمْلَعبِه وَمْدَرسِتِه ، وَتْنميِة مواهبِه حّتى ينشَأ ُعضوًا فاعًال في ُأْسـَرتِه َوَوطِنِه . 

فِل وُحقوِقِه      وال َغراَبَة إَذن َأْن َنرى الـُمَنّظماِت اإلنسانّيَة العالـمّيَة ُتْعنى ِبُشـؤوِن  الطِّ

ـُص  العاَلم ، وُتَخصِّ ُبلداِن  الـَمشروَعِة ، وُتزيُد من َحمالتها اإلعالمّيِة اإلرشادّيِة في ُكلِّ 

فِل العالـمّي) وتقّدُم الَعْوَن الـماديَّ إلى  فل أْسـَمْتُه (يوَم الطِّ َيْومًا عاَلـمّيًا لإلْحتفاِل بالّطِّ

ـَسـِت الـمْشـروعاِت اإلنسانيَة الـُمْشـَتَركَة  فوَلِة فيها،فأسَّ َوِل الَفقيَرِة لتنمَيِة َبرامِج الطُّ الدُّ

َبْيَنها وَبْنيَ ُكلِّ َدْوَلة .

َبْندًا   وَخْمسَني  َأربعًة  َتُضـمُّ  دولّيٌة  اّتفاقّيٌة  الّطفِل  ِحلُقوِق  العالـمي  اإلعالِن  َعِن  واْنبَثَق      

َتشَمُل اُحلقوَق الـمدنّيَة والسـِّياسّيَة واالقتصادّيَة واالجتماعّيَة للّطفِل ، منها :
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ُه في احلياِة والَبقاِء والنَّماء .  - َحقُّ

ُه في اختيار اسمٍ  وجنسّية ُمْنُذ الِوالدة .  - وحقُّ

ُع بحقوقِه كامــــلًة من دوَن متييز من أّي نوع . َمتُّ  - والتَّ

ع بأعلى ُمستوى ِصّحيٍّ ُميكُن ُبلوُغُه .  - والَتمتُّ

ه في التْعليِم ، وَأْن يكوَن الَتْعليُم االبتدائيُّ إلزامّيًا وُمتاحًا َمّجانًا للجميع .  - وحقُّ

ع بَوْقِت الَفراِغ والـمشاَرَكِة الكامَلِة مع األْطفاِل اآلخريَن في   ُه في الّراَحِة والتمتُّ  - وحقُّ

ِة والثقافّيِة  .   النَّشاطاِت الَفنيَّ

 - والذين َلْم َيْبُلغوا اخلاِمَسـَة َعشَرَة من ُعُمِرهم يبقون بعيدين عِن الـُمشاَركِة في َأّي حملٍة 

ٍة ، واعطاء رعاية خاصة لّلذين ُيعانوَن ِمْن َوْيالِت اُحلروِب * وابتداًء من اليْوِم  َحْربّيٍة ُعْدوانيَّ

اَألوِل من شْهِر كانون األول عام ١٩٩٣م أصبح أكثُر من ١٥١ بلدًا ملتزمًا بتنفيِذ ُبنود 

االتفاقّيِة الدولّية ، وكاَن العراُق من بينها . إّن هذا يكُفُل البناء الَبَشـرّيِة ُطفوَلًة سعيدًة  

ُه وما ينَفُعُه ، ومن َحّقِه على ُأسَرتِه  وشبابًا َسـِوّيًا ، فالطفُل مخلوق بريٌء يجَهُل ما يُضـرُّ

ومجتمِعِه وبلدِه أن يصونوا حقوَقه .    

                         
 

* َمْركز األمم الـمتحدة حلقوق اإلنسان / اليونسيف - اتفاقية حقوق الطفل ١٩٩٣م .
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 ١- ماحقوق الولِد على الوالِد في شريعة اإلسالم ؟
 ٢- انبثق عن اإلعالن العالـمي حلقوق الطفل اتفاقية دولية تضم أربعة وخمسني بندًا  

    تشمل احلقوق األساسية للطفل . ُاذكر قسمًا منها .
 ٣- فّسر العبارة اآلتية : «لقد أدرك اإلنساُن َحقَّ الطفل بالفطرة» .

 ٤- تتمثُل حقوق األطفاِل في نوعني من اإلجراءات . ُاذكرهما ؟
 ٥- في أّي يوٍم يحتفُل العالم بيوم الطفل العالـمي ؟ وملاذا ؟

 ٦- حرمت اتفاقيُة حقوق الطفِل تشغيَل األطفاِل في أعمال شاقة ؟ ملاذا؟
 ٧- قال تعالى : زب !  "  #  $  %&  '  )   (  *   

+  ,  -  .  /  رب (١)
       وقال تعالى : زب j    i   h        g  f  رب (٢)

       هل تعنى هاتان اآليتان بحقوق األطفال ؟ أوضح ذلك .
 ٨- توسع بالكالم اآلتي :

ِه على ُأسرِته ومجتمعِه       الطفُل مخلوٌق بريٌء يجهُل ما يضرُه وما ينفعُه ، ومن حقِّ
      وبلِدِه  أن يضعوا بني يديِه أسباَب سروِرِه ووسائل ترفيهه ، ويدفعوا عنه كلَّ أذى    

      محتمل ،   ويبنوا شخصّيَته بناًء تربوّيًا سليمًا .
نيا ) .  ٩- أعرب ما يأتي : ( األطفاُل زينُة احلياِة الدُّ

(١) الكهف /  ٤٦ 
  (٢) الضحى / ٩ 
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                                                ِرثاُء اُألم 
                                                                                           للشاعر : الشريف الرضي*

                                                                                                         للحفظ  
                        َأْبــكيِك َلْو َنَقــــَع الَغليـَل ُبكائـي         

                                                   وَأقوُل َلْو َذَهــَب الـَمقاُل ِبدائـي  
يـًا   ــْبِر اَجلــميِل َتَعزِّ                         وَأعــوُذ ِبالصَّ

ْبِر اَجلميِل َعزائـــي                                                     َلْو كاَن ِبالصَّ
مــوُع َوتـــاَرًة                          َطْورًا ُتكاثـُِرني الدُّ

                                                  آوي إلـى ُأكروَمتي َوَحيـائـــــــي 
ْهتـــُها ِبأناِمـــــلي                          َكــم َعْبــَرٍة َموَّ

                                                 َوَسـَتْرُتها ُمَتَجّمــــًِال ِبردائـــــــي
ـًَة                          ما ُكْنُت َأْذُخُر في ِفـداِك َرغيبــ

                                                 َلـْو كاَن َيْرِجــُع َمّيـــٌِت ِبِفــــــداِء
ـِْت َعْيَشـِك ِعفــًَّة َوَزهــــاَدًة                          َأْنَضيـ

ـَْقَلًة ِمـــَن اإلْعيـــــاِء                                                  َوَطْرحِت ُمثـ
                        ِبصيــاِم َيْوِم الَقْيِظ َتْلَهُب َشـْمُسـُه 

ـَْلِة الّليــــــــالِء                                                  َوِقياُم طــوَل الّليـــ
ٍة  ـَرَّ ـُْلِك كـــُلَّ ُأمٍّ بـــ                         َلْو كــاَن ِمثــ

                                                 َغنـــَي البنــوَن ِبـــها َعِن اآلبــــاِء

* هو أبو احلسن محمد بن احلسني ، الـمعروف بالشريف الرضّي . َعَلوّي النسب من جهة أبيه وأمه . ولَد ببغداَد سنة 

٣٥٩هـ وتوفي سنة ٤٠٦هـ . تلقى علوم اللغة والفرائض والفقه واحلديث على أيدي أفاضل شيوخ عصره ، صّنف كتبًا 

كثيرة منها : مجازات القرآن ، واملجازات النبوّية ، وأخبار قضاة بغداد ، له الفضل في جمع خطب اإلمام علي (عليه 

السالم) في كتاب (نهج البالغة) ، وشأنه شأن املتنبي من مدرسة الشعر الرفيع . برع الرضّي في أغراض شعر املديح 

والرثاء والفخر والغزل والشكوى واحلماس . وهو مدفون في الكاظمية في بغداد .
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   معاني املفردات 

      الغليل                 : حرارة العطش .
      أعوذ                    : أجلأ ، ألوذ .

      طورًا                    : تارًة ، حينًا .
      آوي                     : َأجلأ .

      مّوهتها                : َأخفيتها .
      أنضيِت                : َأبليِت وهزلت .

      عّفة                     : نزاهة .
      الليلة الليالء        : الليلة العسيرة ، شديدة الظلمة .

      االعياء                 : معاناة الصعاب . التعب الشديد .
ة                    : كثيرة البّر واإلحسان .         َبرَّ

  التعليق النقدي 
     

  الرثاُء بيان حالة الفقيد وذكر مآثره ، والثناء على محاسنه ، وبيان احلزن الذي تركه في 
النفوس . كان الرثاُء مجاًال فنّيًا يعكس مشاعر إنسانية . استطاع الرضّي من خالله  أن 
يظهر براعته في صناعة شعره . فاتخذ هذا الغرض تخفيفًا عن معاناته وهمومه . إذ لم 
تتحقق طموحاته ، لتوتر صالته وصلة أسرته باخللفاء واحلكام في زمن العباسيني.           

    قال الشريف الرضي الرثاَء في َأبيه وُأستاذيِه وبعض احلكام واالصدقاء . ولعلنا جند في 
بعض َأبياته من قصيدته الهمزية ، التي رثى بها ُأمه السيدة فاطمة بنت الناصر ، إذ تصور 

عواطَف االبن الـمفجوع أصدق تصوير . ولعله أدى بعضًا من حقوق األمومة عليه. 
من  مطلوب  هو  وما   ، األحزان  من  أمهاتهم  فقد  عند  األبناء  يُحّسه  عّما  عّبر  فقد       
لنداء  االستجابة  بني  في صراع  وهم   ، الدموع  وحبس  بالصبر  بالوقاروالتمسك  الظهور 
بالّتعزي  يلوَذ  أن  الّرجل  إذ على  التقاليد االجتماعية .  النفس احلزينة ، وبني ما تفرضه 

والكتمان. 
    وكان في رثائه طويل النفس من دون َضـعٍف أو عيب في البناء والـمضمــــون ، وقــــد 

بلغت مرثيته هذه تسعًة وستني بيتًا .
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١- هل أن رثاَء الشاعر الشريف الرضّي ، ألمه يتماشى مع توجهاته اإلسالمية ؟
٢- جعل الشريف الرضي األم احلقيقية كل شيٍء في العالم . ما البيت الذي تضمن هذا 

املعنى ؟
٣- الـموُت فراق أبدي في الدنيا . أين َوَرَد هذا املعنى في القصيدة ؟

٤- هل عّبر الشاعر الشريف الرضّي مبرثيته هذه عن مشاعر الذين فقدوا ُأمهاتهم ؟
٥- لو كان الفقيُد رجًال ، فكيف ميكنك أن تصوغ األبيات اخلامس والسادس واألخير ؟

باملكابدة والعفة والصبر    أفنت عمرها  قد  الرضّي  الشريف  ُأم  فاطمة  السيدة  ٦- كانت 
من أجل أوالدها . أي بيت من القصيدة تضمن هذا الـمعنى ؟

٧- هل كان الشريف الرضّي كثير احلياء ، فيبكي خفية ؟ كيف عّبر عن ذلك ؟
تعرفه عن  مبا  نعم . علل ذلك   : الثناء ؟ اجلواب  ُكّل هذا  اُألَم تستحُق  أن  ٨- هل ترى 
) . والـمجتمع الذي نعيُش فيه . معّززًا  منزلتهاعند اهللا تعالى ورسوله الكرمي (

قولك مبا حتفظ من الكالم الفصيح في هذا املجال .
٩- أعرب الكلمات اآلتية : ( أبكيِك ، ُبكائي ، ُكنُت ، عيَشـِك ) .

á

°ûb

ÉæŸ
  G



٨٦

  األمثال عند العرب               َنداَمُة الُكَسـعّي

       ِمن َحديِث الُكَسـعّي َأنَُّه َخَرَج َيْرعى ِإِبَلُه في واٍد ، َفَرأى َقضيَب  َشـْوَحٍط ناِبتًا في 
َصـْخَرٍة َمْلساَء . َفقال :(ُيْعَم َمْنِبت العود في قراِر اجللمود ) . ُثمَّ َأَخَذ ِسـقاَءُه وَصبَّ ما فيِه 
ُدُه بالـماِء َحّتى َسـَبَط العوُد واْعَتَدَل  ة َظَمئُه . وَجَعَل َيَتعهَّ ِمَن املاِء في َأصله ، َفَشـِرَبُه ِلِشدَّ
ُمُه َحّتى إذا َصُلَح . َفَبراُه قوسًا ، وَبرى َبقّيَتُه َخْمَسـَة َأْسُهم ، َوَخَرَج  َفَقَطعُه ، َوَجَعَل ُيقوِّ

إلى َمْكَمٍن كاَن َموِرَد اُحلُمر في الوادي .
ْهُم ِمن جْسِم  َق السَّ َفَمرَّ ِمْنها ِبسْهٍم ،  َوَردْت َرمى واِحدًا        َفوارى َشْخَصُه ، حّتى إذا 
الَوْحِش ، َوَضَرب َصْخَرًة َفَقَدَح ِمنها نارًا . َفَظنَّ الُكَسـعيُّ َأّنُه َقْد َأخطَأ ، ألنَّ الَوقَت كاَن في 

ُه َأْخَطَأ.  َلْيَلٍة ُمقِمَرٍة ، ُثمَّ َوَردت ُحُمٌر ُأْخرى َفَرمى واِحدًة ، َفَصـَنَع َسْهُمُه كاألّول ، َفَظنَّ
ٍة َيُظنُّ َأنَّ َسـْهَمُه َأْخَطَأ . ُثمَّ      وهكذا َرمى َخْمَسًة ِمْنها الواِحَدَة َبْعَد اُألخرى ، َوُكلُّ َمرَّ
ُثمَّ قال :  َكَسـَرها .  َحّتى  َعَلْيها  بالَقْوِس  َفَضَرَب  َصـْخَرٌة ،  فأْعَتَرَضـْتُه  َمكَمِنِه  ِمْن  َخَرَج 
َأبيُت َلْيَلتي ُثمَّ آتي َأْهلي . َفباَت جاِئعًا . َفَلّما َأْصَبَح َرأى َخْمَسَة ُحُمر َمْصروَعٍة ، َورأى 

ِم . َفَنِدَم على ما َصـَنَع َفَعضَّ على َأناملِه َحّتى َقَطعها وقال : َجًة بالدَّ َأْسُهَمُه ُمَضرَّ

     َنِدْمُت َنداَمًة َلْو َأنَّ َنْفـــسي                        ُتطاِوُعني إَذْن َلَقَتــــْلُت َنْفســـــــي 
َ لي َسـفاُه الّرأي ِمّنـــــي                      َلَعْمُر اّهللاِ حيــَن َكَسْرُت َقْوســــــي       َتَبنيَّ
ـَّدى                       َلَديَّ َوِعْنَد ِصْبيانــــي َوُعْرســــــي         َوَقْد كاَنْت ِمبنِزلِة الـُمف
ْجُت َخمسي        َفَلْم َأْمِلك َغداَة َرَأْيُت َحْولي                      َحميَر الَوْحِش  َقْد َضرَّ

  
َنِدَم على طالق زْوَجتِه َنوار  َوَقْد  َقْد َسـِمَع بهذِه احلكايِة  اِعَر الَفرَزدق       وُيْروى َأنَّ الشَّ

فقال :               
 

َقًة َنواُر ـَّما                         َغَدْت ِمّني ُمَطلَّ َنِدْمُت َنداَمَة الُكَسـعيُّ ل
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  التعليق النقدي 
       

     الـمثُل قوٌل موجٌز ، يتضمُن فكرة صائبة ، متثل سلوكًا إنسانيًا معينًا ، صادفه شخص 
في ظرف أو حادثة . فشاَع على ألسِن الناس وتداولوه في الـمناسبات التي تشبه الظرف 
الذي قيل فيه أول مرة ، ألنه يعبُر عن إحساسهم ومشاعرهم .  والـمثُل له مورٌد ومضرٌب 
فالـمورُد هو القصة أو احلادثة التي أطلق فيها ألول مّرة . أما الـمضرُب فهو احلال املشابهة 

التي استخدم فيها لقربه من القصة األولى أو السلوك األول .
    وللعرب َأمثاٌل كثيرٌة ، هي ثمرُة جتارٍب وحوادث معينة . ثم مضت احلوادُث ، وبقي 
القول الـمثل يذكر في الـمناسبات الـمقاربة للحوادث األولى التي ضرب فيها املثل . وهي 
تعكس قدرتهم الفائقة على تركيز الفكرة وإيرادها بأوجز لفظ ، وتصور النضج الفكري 
حياتهم   تعكس  مرآة  وهي   ، وبيئاتهم  واخالقهم  الناس  أفكار  تصور  واألمثال   . عندهم 

وميكن اإلفادة منها في احلاضر واملستقبل لتشابه احلوادث واملناسبات . ومنها : 
- بلَغ السيُل الزبى : يعني أن األمَر جاوَز احلد كما جاوَز السيل قمم اجلبال .

- جزاء سّنمار : يضرب ملن يجزي عن اإلحسان باإلساءة .
- انك ال جتني من الشوك العنب : يضرب فيمن يطلب اخلير والنفع من غير أهله .

- أحشفًا وسوَء كيلة ؟ يضرب ملن يجمع بني خصلتني مذمومتني .
 

     
١- ما معنى املثلني : أ- إنَّ احلديَد باحلديد ُيفَلُح ؟

                              ب- الندُم على السكوِت خيٌر من الندم على الكالم ؟
٢- هل تعرف الـمناسبات التي قيلت فيها األمثال اآلتية :

أ- مواعيُد عرقوب  ب- ُربَّ أكلٍة منعت أكالت جـ - وافَق شٌن طبقة .
٣- أعرب اجلملة اآلتية : َفباَت جائعًا .

٤- ُاكتْب مجموعًة من األمثال واختر واحدًا ، ثم حلله وعّلق عليه .
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قصة من السودان                               َحْفنة متر
                                                                                       للكاتب : الّطيب صالح*

     ال ُبدَّ أّنني كنُت صغيرًا جدًا حينذاك . . . َلْسـُت أذُكُر كم كان ُعُمري متامًا ، ولكّنني 
َيْرِبتوَن على رأسي ، وَيْقِرصونني في  الناَس حني كانوا َيرونني مع َجّدي كانوا  أذكر أنَّ 
أبي   مع  أبدًا  أخرُج  أكْن  لم  أّنني  العجيُب   . يفعلون ذلك مع جّدي  ، ولم يكونوا  خدي 
ولكّن جّدي كان يأخُذني معه َحيُثما ذهَب ، إّال في الصباح حني ُكنُت أذهُب إلى الـمسجد 
ِحلْفظ الُقرآن . الـمسجُد والّنهُر واَحلقُل ، هذِه كانت معالَم حياتنا . أغلُب أْندادي كانوا 
َيَتبّرموَن بالـمسجد وِحْفِظ القرآن ، ولكّنني كنُت ُأحبُّ الذهاب إلى الـمسجِد ال ُبدَّ أنَّ 
وأْقرَأ سورَة  أِقَف  أْن  دائمًا  ِمّني  َيطلُب  الشيُخ  ، وكان  اِحلْفِظ  َسـريَع  أّنني كنُت  ـبَب  السَّ
الّرحمن كّلما جاَءنا زاِئٌر . وكان الزّوار َيربتوَن على خّدي ورأسي متامًا كما كانوا يفعلون 

حَني يرونني مع جّدي . 
أذَرُع   ، َرُجًال  أستوي  ، حَني  نفسي  وأتخيُل  ه  ُأِحبُّ       كان جّدي طويًال ونحيًال وكنُت 
ولْسـُت   . أْحفاِده  َبقّيِة  ُيؤِثُرني دون  وأُظنُّ جّدي كان   . َخطواٍت واسعٍة  في  مثَلُه  األرَض 
ألوُمُه  فأوالُد أعمامي كانوا أْغبياَء ، وكنُت أنا ِطفًال ذكّيًا . هكذا قالوا لي . كنُت أْعِرُف 
َمتى ُيريُدني جّدي أن أْضَحَك ، ومتى ُيريُدني أْن أسُكَت ، وكنُت أتذّكُر مواعيَد َصالِتِه  
فُأْحِضـُر له «الـُمصّالة» ، وأمُأل له اإلبريَق قبَل أْن َيطلَب ذلك ِمّني . كان َيَلذُّ له في ساعاِت 
ٍم ، وكنُت أعِرُف من وْجِه جّدي أنه  راحِتِه أْن يْسـَتِمَع إلّي أقرُأ له ِمن القرآن بصوٍت ُمنغَّ
َك ال ُحتِبُّ  أيضًا كاَن َيْطَرُب له . سألُته ذاَت يوٍم عن جارِه مْسـعوَد . قلت جلّدي : (أُظنُّ
جاَرنا مسعودًا) ؟ فأجاب بعد أن َحكَّ طَرَف أنِفِه ِبسّبابِتِه : (ألّنُه رجٌل خاِمٌل ، وأنا ال 
أحب الّرجَل اخلامَل ) . قلُت له :( وما الّرجُل اخلامُل ؟) فأطَرَق َجّدي ُبْرَهًة ثم قال لي : 

*هذه القصة مأخوذٌة من مجموعة قصصيٍة عنوانها (دومة ولد حامد ) ألفها الروائي السوداني الطيب 

صالح ، صاحب الرواية الشهيرة (موسم الهجرة إلى الشمال) التي حظيت باعجاب القراء . والطيب 
صالح من كبار كتاب القصة القصيرة في السودان الشقيق يعرض أدبه مشكالت اإلنسان السوداني 

ومعاناته ، وهذه القصة تعالج مأساة ريفي تستلب أرضه لتقاعسِه وغبائِه ، وقلة حيلته .
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ِة الّنيل مئَة َفّدان؟  ْحراِء إلى حافَّ (ُانظر إلى هذا اَحلْقِل الواِسع . أال َتراُه َميْتدُّ من طَرِف الصَّ
هذا الّنْخُل الكثيُر هل تراه ؟ وهذا الّشَجُر ؟ َسَنٌط وَطْلٌح وِسيال ؟ كل هذا كاَن َحالًال باِردًا 

لـمسعوٍد ، َوِرَثُه عن أبيه ) .
ها قْبَل أربعني عامًا ُمْلكًاملسعوٍد . ثلثاها اآلن لي أنا ) . سألت      (نعم يا ُبنّي . كانت ُكلُّ
جّدي : ملاذا باَع مسعوٌد أرَضُه ؟ (النساء) . وشعْرُت من ُنْطِق جّدي للكلمة أن (النساَء) 
شيٌء فظيٌع . (مسعوٌد يا بنّي رجٌل ِمْزواٌج كلَّ مّرٍة َتزّوَج امرأًة باَع لي َفّدانًا أو فّداَنّني ) . 
َج تسعني اْمرأًة ، وتذّكرُت زْوجاِته  وِبُسرعٍة َحِسْبُت في ِذْهني أّن (مسعودًا) ال ُبدَّ أنه تزوَّ
َق  الـممزَّ وُجْلباَبُه   ، الـمكسوَر  وَسـْرَجُه  الَعْرجاَء،  وِحمارَتُه   ، البائسَة  وحالته   ، الثالَث 
األيدي . وِكْدُت أتخّلُص من الِذْكرى التي جاَشـْت في خاِطري ، لوال أنّني رأيُت الّرجَل 
قاِدمًا َنْحَونا ، فنظرُت إلى َجّدي ونظَر إلّي . وقال مسعود :(سَنْحِصُد الّتمَر اليوَم ، أال 
ُتريُد أن َحتُْضـر ؟ ) وأحَسـْسـُت أنه ال ُيريُد ِجلّدي أن َيْحُضـَر بالِفعل . ولكنَّ جّدي هبَّ 
واِقفًا ، ورأيُت عيَنُه تلَمُع ُبْرهًة ِببريٍق َشـديٍد ، َشـّدني من يدي ، وذهبنا إلى َحصاِد َمتِْر 
مسعوٍد . وجاَء أَحٌد جلدي ِمبَْقَعٍد عليه َفْروُة ثْوٍر . جلس جّدي وَظلْلُت أنا واِقفًا . كانوا 
َخْلقًا كثيرًا . كنُت أعِرُفهم ُكلَّهم ، ولكنني لسبٍب ما أخْذُت ُأراِقُب مسعودًا . كان واقفًا 
ُيْحَصـُد كان َنخُلُه هو   الّنخَل الذي  بعيدًا عن ذلك احلشد ، كأن األمَر ال يعنيه ، مع أن 
وأحيانًا يْلُفُت نظَرُه صوُت (سبيطٍة) َضْخمٍة من الّتمِر وهي َتهوي من عٍل . ومرًة صاَح 
 : احلاد  ويِل  الطَّ ِمبْنَجِلِه  ـبيَط  السَّ يْقَطُع  وأخَذ   ، الّنخَلِة  ِقّمِة  فوَق  اْسـتوى  الذي  بالصبّي 
ِة  (حاِذْر ال َتقَطْع قلَب النخلة) . ولم يْنَتبه أحٌد لـما قاَل ، واستمرَّ الّصبيُّ اجلالُس فوَق ِقمَّ
النخلِة ُيعِمُل ِمْنجَلُه في الُعْرجوِن ِبُسـرعٍة ونشاٍط ، وأخَذ الّسبيُط َيْهوي َكَشيٍء َيْسـُقط ُ 
من الّسماِء ، ولكنني أنا أخْذُت ُأفّكُر في قوِل مسعوٍد : (قْلُب الّنخلة) ، وتصّورُت الّنخلَة 
ًة حَني رآني أْعَبُث ِبَجريِد َنْخَلٍة  شْيئًا َيِحسُّ له قْلٌب يْنِبُض . وتذّكرت قوَل مسعوٍد لي َمرَّ
َصغيرٍة : (الّنخُل يا ُبنيَّ كاآلدميّني يفَرُح ويتأّلم) ، وَشَعْرُت ِبحياٍء داخلي لم أجْد َله سببًا. 
ولـّما َنَظرُت مّرًة ُأخرى إلى الّساحِة املمتّدة أمامي ، رأيُت ِرفاقي األطفاَل ميوجوَن كالّنمِل 
حتَت ُجذوِع النخل ، َيْجَمعون  الّتمَر  ، ويأكلوَن أكثَرُه . واْجَتمَع الّتمُر   أْكوامًا عاليًة .



٩٠

 ثم رأيُت قْومًا أْقبلوا وأخذوا َيكيلوَنه مبكاييَل ، وَيُصّبوَنُه في أكياٍس . وَعَدْدُت منها ثالثَني 
من  الـمجاوِر حلقِلنا  احلقِل  ، وموسى صاحب  التاجِر  ُحَسْنيِ  َعدا  اَجلْمُع  وانفضَّ   . كيسًا 

الّشرِق ، ورُجَلْني غريَبْني لم أَرُهما من قبُل . 
هم َحْوَل أكياِس التَّمِر ، وأخذوا َيْفحصوَنه ، وبعُضُهم أخَذ منه حّبًة أو حّبَتْنيِ       وحتلَّقوا كلُّ
فأكَلها . وأعطاني جّدي َقْبضًة من الّتْمِر فأخذُت َأْمَضـُغُه . ورأيُت مْسعود ًا ميُأل راحَتُه من 
ُه طويًال ثم ُيعيُده إلى مكاِنِه . ورأيُتهم يتقاَسـمون . ُحَسُني  الّتْمِر وُيقّرُبُه من أنِفِه وَيشمُّ
التاجُر أخَذ َعشَرَة أْكياٍس ، والّرجالن الغريبان كلٌّ ِمنهما أخَذ َخْمَسَة أْكياٍس . وموسى 
صاِحُب اَحلْقِل املجاوِر ِحلقلنا من ناحيِة الّشرِق أخَذ َخمَسَة أكياٍس ، وجّدي أخَذ خْمسَة 

أكياٍس . ولم أفهْم َشْيئًا .
فأران  كأّنهما  وَميينًا  َشـماًال  عيناُه  َجتْري   ، الَعْيَنْنيِ  زاِئَغ  فرأيتُه  مسعوٍد  إلى  ونظرُت      
صغيران تاها عن ُجْحِرِهما . وقال جّدي لـمسعوٍد : ( ماِزلَت َمدينًا لي ِبَخْمسَني ُجَنْيهًا 
الَغريباِن  َبْعُد ) . ونادى ُحَسْنيُ ِصبياَنُه فجاؤوا باَحلميِر ، والّرُجالِن  نتحّدُث َعْنها فيما 
أحُد احلمير   وَنَهَق   ، اَحلمير واِجلماِل  الّتْمِر على  أكياُس  جاءا بخمسِةِجماٍل . وُوِضـَعت 
وأخَذ اَجلمُل َيْرغي وَيصيُح . وَشَعْرُت بنفسي َأْقَتِرُب من َمْسعوٍد . وَشَعْرُت ِبَيدي َمتْتدُّ إَليه  
كأّني أَرْدُت أْن ألـمَس طَرَف َثوبِه . وَسِمْعُتُه ُيْحِدُث َصْوتًا في َحْلِقِه ِمثَل َشخيِر اَحلْمِل حني 
بَب ، ولكنني أْحَسْسُت بَألٍمٍ حاٍد في َصْدري . َوَعْدوُت ُمبَتِعدًا.  ُيْذَبُح . وَلْسُت أْدري السَّ
وَشَعْرُت أنني أْكَرُه جّدي في تلك الّلحظِة . وأْسَرْعُت الَعْدَو كأنني أحِمُل في داخِل َصْدري 
هِر َقريبًا من ُمْنحناُه وراَء غاَبة الّطْلِح .  ِة النَّ َأَودُّ أْن َأَتخلََّص ِمنه . ووصلُت إلى حافَّ ِسـّرًا 

ولست َأْعِرُف الّسبب ، ولكنني أْدَخْلُت إْصَبعي في َحْلقي وتقّيأُت الّتمَر اّلذي أكلُت .



٩١

                                            معاني الـمفردات

   يربتون            :  ميّسون برفق .                                            
   أندادي            :  َأقراني .

   يتبّرمون          :  يضجرون .
   الطلح             :  املوز .

   َسنط              :  شجر يصلح لصناعة اخلشب .
   ِسيال              :  شجر شبيه بالدفلة . له ورد ، وتخرج منه  مادة صمغية .

   جاَشـْت           :  ظهرت بوضوح .
   السبيطة          :  عذق التمر . 

   الُعْرجون          :  طرف عذق التمر املتصل بقلب النخلة .
   َعدوت             :  ركضت .

    تقّيأت            :  أخرجت الطعام من معدتي .
     يؤثرني          :  يفضلني .   
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١- ما املوضوع الذي تعاجله قصة - حفنة متر -؟
٢- ملاذا انتقل ثلثا ملكية األرض التي ميلكها - مسعود - إلى جد الطفل ؟

٣- كان الطفُل يحبُّ جّدُه في بداية القصة،لكن حبه قد تغير في النهاية،ما سبب ذلك؟       
    هل كان الطفل محقًا في مشاعره ؟ أوضح ذلك . 

٤- كانت حياُة الطفل تدور في ثالثة عوالم . ماهي ؟
٥- ِملَاذا كان الناُس يحبون الطفل 

٦- حني يفرُغ الطفُل من الدراسة وقت الضحى ، ماذا كان يفعل َعِقَب ذلك ؟
٧- ِملَاذا كان اجلُد يؤثُر الطفل من دون أحفاده اآلخرين ؟

٨- كيف توازن بني رؤية اجلد ملسعود ورؤية الطفل له ؟
السودان  في  أشقائنا  وعادات  العراق  في  الريف  أهل  عادات  بني  واضٌح  شبٌه  ثّمَة   -٩

       بينها؟   
١٠- ما األسباُب التي جعلت الطفل يتعاطف مع مسعود ؟ مباذا تفسر هذا املوقف ؟

١١- تقوُم القصُة القصيرة على مجموعٍة من العناصر األساسية هي : الزمان واملكان 
هذه         في  العناصر  هذه  حتققت  هل   . احلل  إلى  تصل  حتى  واحلدث  واألشخاص      

         القصة؟
١٢- أنَت تعيُش مع أسرتك في قرية . زرع أبوك حقَلُه قطنًا، فحان موسم جني القطن.هّب 
                             أهُل القرية ملساعدتهم في جني احملصول ، أّلف قصة قصيرة بهذا الشأن بأسلوبك اخلاص .

واسمني   ، منصوبة  أسماء   وثالثة   ، مرفوعة  أسماء  ثالثة  النص  من  استخرْج   -١٣
      مجرورين وأعربها .
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 َاَجلمال

                                                                          للشاعر: َعْمرو بُن َمعدي كرب *
                                                                                للدرس

يَت بـُْردا َلْيَس اَجلماُل ِمبِْئَزٍر َفاْعَلْم وِإْن ُردِّ
ِإنَّ اَجلَماَل َمَعاِدُن َومناِقُب َأْوَرْثَن َمْجــــدا

ـَْدى  اًء َعَلنــ ـَدَّ  َأْعـَدْدُت ِللَحَدثاِن َساِبَغًة َوعــ
َنْهدًا َوذا َشـَطٍب َيُقدُّ البْيَض واألْبداَن َقـــّدا
ـْدا ـَْوَم َذاَك ُمنـاِزٌل َكَعبـًا َوَنهـ َوَعِلْمُت َأّني ي
روا َحَلقًا َوقــــِّدا ـَوٌم ِإذاَلِبُسوا اَحلديَد َتَنمَّ ق

ا ُكلُّ امريٍء َيْجري إلى َيْوِم الِهياِج مبااْسـَتَعدَّ
ا ا َرَأْيُت ِنَسـاَءنا َميَْحْصـَن بالـَمعزاِء َشـدَّ َلـمَّ
ى ـماِء ِإذا َتَبدَّ َوَبَدْت َلـِميُس َكَأنَّها َبْدُر السَّ

ا َوَبدْت َمَحاِسـُنها اّلتي َتْخفى َوكاَن اَألمُر ِجدَّ
ا َناَزلُت َكبَشـُهُم َوَلْم َأَر ِمْن ِنزاِل الَكْبِش ُبدَّ
ا ُهم َينُذُروَن َدمي وَأْنُذُر ِإْن َلقيُت ِبَأْن َأُشـدَّ
ـْدا أُتُه ِبَيَديَّ َحلـ َكـــم ِمْن َأٍخ لي َصـالــٍِح َبوَّ

ـْيِف َفْردا   ُهم وَبقيُت ِمْثَل السَّ َذَهَب اّلذين ُأِحبُّ

*   *   *

* عن كتاب «الشعر اجلاهلي ، قضاياه وظواهره الفنّية» د. كرمي الوائلي



٩٤

معاني املفردات
     الُبرد                :  الَثوب .

     السابغة            :  الدرع الطويلة .
     العلندى           :  الغليظ الشديد من اخليول .

     نهد                 :  ضخم طويل .
     ذا شطب          :  ذا طرائق وخطوط . السيف .

     البيض              :  اخلوذة .
     تنمروا             :  تشبهوا بالنمور .

     احللق               :  الدروس املنسوجة حلقًا .
     القد                 :  درع من اجللد .

     ميحصن            :  يضربن .
     املعزاء              :  األرض الصلبة فيها حصى .

     كبش الكتيبة   :  رئيسها .
      بّوأته               :  أنزلته القبر .

                                               التعليق النقدي
    

         يؤكد الشاعُر في قصيدته ، أن قيمة اإلنسان ليس بشكله اخلارجي فاجلمال ليس رداًء 
يرتديه ، إمنا هو قيم يتصف بها .

      ال تبدأ القصيدة بالوقوف على األطالل ، وال بغزل أو وصف ناقة كما هو شأن قصائد 
أصحاب املعلقات ، إمنا يوجد موقف من اإلنسان وقيمه وأخالقه ، التي يتحلى بها الفارس  
وما هية جماله في جرأته وقوته وإبائه واستعداده للصراع من أجل هذه القيم ، ومن أجل 
القبيلة . صورت القصيدة معركة دارت بني طرفني خرج فيها عمرو منتصرًا ، لكنه خسر 

أخًا له ، دفنه بشجاعة الفارس ذي السيف الـممشوق .



٩٥

      ويتجلى في القصيدِة صراٌع ميرُّ مبرحلتني ، مرحلة غزو األعداء قبيلة الشاعر ، والثانية 
منازلة اخلصوم الذين استعد الشاعر للقائهم . في املرحلة األولى عرض مدى الرعب الذي 
دخَل قلوب النساء الالئي َهَرْبَن ، من بينهن - لـميس - الفتاة التي تندر الشاعر باحلديث 
عنها وعن محاسنها . وهذا الهروب هو ذروة الصراع ، فكان البد للشاعر أن يتصدى 
للغزاة  وينازل زعيمهم ليكون كبشًا أمام كبٍش ، ويصور لنا حدة املنازلة ، ثم يشير إلى 
انتصاره في املعركة ، وإلى هزميته في الوقت نفسه ألنه فجع مبوت أخيه الذي دفنه ، ليختتم 

القصيدة بحقيقة جتربته كما يقول : ذهب الذين ُأحبُّهم َوبقيُت مثَل السيف فردا .

  
  

١- كيف صوَر الشاعُر رؤيته إلى اجلمال اإلنساني ؟
٢- ما دوُر النساء في صراع قبيلة الشاعر مع اخلصوم ؟

٣- كيف شبَه الشاعُر الفتاة - لـميس - في أثناء هروبها ؟
٤- بّني الشاعُر عمرو معالَم حياة قبيلته في مواجهة قبائل أخرى ، ما هذه املعالم ؟

٥- رسم الشاعر لوحًة للقائه زعيم األعداء ، صورت لقاء كبشني يتصارعان ، ولم يصور 
       لقاءه إياه بأسدين . ما رأيك ؟

٦- هل يعدُّ الشاعُر نفُسـُه منتصرًا باملعركة بعد أن خسر أخاه ؟
باالنتصار        فخرًا  أم  واملنازلة  للصراع  وصفًا  كان  القصيدة  َغرَض  أّن  أتعتقد   -٧

       والبطولة؟
٨- ما الصفاُت التي حتدد جمال اإلنسان العربي القبلي ؟

٩- حدْد ثالثَة ضمائر متصلة وردت في الّنص وُاذكر محلَّها من اإلعراب .
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*( Ü )ـُْن بُن علي اُحلَســي
واُحلّر بُن َيزيد التميمي

  
     َوَقَف اُحلرُّ بُن َيزيد الّتميمي الَيربوعي في َألِف فا رس ، ِقَبَل اُحلَسْني ( ã )وآل َبيِتِه 

وَأْصـحابِه ، وُهم ُمَتَقلِّدو أسياِفهم ، وَحرُّ الّظهيَرِة َيـْلفُح الُوجوه . 
َن احلجاُج  ْهِر ، َأذَّ      َأَمَر اُحلَسْنيُ (ã) فتياَنُه ِبَسـْقي َخْيِل اُحلّر . وِعنَدما حاَنْت َصـالُة الظُّ

اجلعفيُّ ، ومن َثمَّ َحِمَد اُحلسُني اهللا و َأثنى عليه ، ُثمَّ قال : 
ُتُبكم         َأيُّها الناُس  - -  إنَّها َمْعِذَرٌة إلى اهللا  َعزَّ وَجل وإَلْيُكم . َأّني َلْم آِتُكم َحّتى َأَتْتني ُكُ
ِبَك على  َيْجَمُعنا  َلَعلَّ اهللا  ِإماٌم ،  َلنا  َلْيَس  فِإنَُّه  َعَلْينا ،  َأْقِدْم   ْ َأن  ُرُسـُلُكم :  َعَليَّ  َوَقِدَمْت 
م  ِمن ُعهوِدُكُ إَلْيِه  َأْطَمِئنُّ  ما  ُتْعطوني  فإْن  ِجْئُتُكم ،  َفَقْد   ، ُكْنُتم على ذلك  فإْن  الُهدى ، 
ـََرْفُت َعْنُكم إلى  ومواثيِقُكم ، َأْقِدُم ِمصَرُكم ، وإْن َلْم َتْفَعلوا ، وُكْنُتم ِملْقَدمي كاِرهني ، اْنص

املَكان الذي َأْقَبْلُت ِمْنُه إَلْيُكم .
       ُثمَّ قاَل ِللُحّر : 

              َأُتريُد َأْن ُتَصّلي ِبَأْصحاِبَك ؟  
      قال : ال ، َبْل ُتَصّلي َأْنَت ، َوُنَصّلي ِبَصالِتَك . َفَصّلى ِبهم . َوَملّا كاَن َوْقُت الَعْصِر  أَمَر 
َم واْنَصـَرَف إلى  حيِل َبْعَد َأْن صّلى ِبهم ، ُثمَّ َسـلَّ َأوا ِللرَّ اُحلَسْنيُ (ã ) َأْصحاَبُه أْن َيَتَهيَّ

َقْوِم اُحلرِّ ِبَوجِهِه ، َفَحِمَد اّهللاَ وَأْثنى َعَليِه َوقاَل :
       َأّما َبْعُد . .  َأيُّها الّناُس ، َفإّنُكم إْن َتتَّقوا ، وَتْعِرفوا اَحلقَّ َألْهِلِه ، َيُكْن َأْرضى هللا، وَنْحُن 
َلُهم ، والّساِئريَن  َلْيَس  ما  الـُمّدعني  ِمْن هؤالِء  َعَلْيُكم  اَألْمِر  ِبِوالَيِة هذا  َأْولى  الَبْيِت  َأْهُل 
نا ، وكاَن رأُيُكم َغْيَر ما َأَتْتني  فيُكم باَجلْوِر والُعْدواِن ، وإْن َأْنُتم َكِرْهتمونا ، َوَجِهْلُتم َحقَّ

ُكُتُبُكم ، َوَقِدَمْت بِه َعَليَّ ُرُسـُلُكم ، اْنَصـَرْفُت َعْنُكم .
       فقاَل َلُه اُحلّر :

      إّنا واهللا ما َنْدري ، ما هِذِه   الُكُتُب اّلتي َتْذُكُر ! 

* تأريخ الطبري : حتقيق :( محمد أبي الفضل إبراهيم/بيروت )
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    فقاَل اُحلَسني : 
ُخْرَجْنيِ  َفَأْخَرَج   ، إليَّ  ُكُتبُهم  فيهما  َذْيِن  الّلَّ اُخلْرَجْني  اْخِرج   ، َسـْمعان  بُن  ياَعَقبُة         

َممْلوَءْين ُصـُحفًا ، َفَنَشـَرها َبْنيَ َأْيديِهم ، َفقاَل اُحلّر :
      فإّنا َلْسـنا ِمْن هؤالء اّلذيَن َكَتبوا إَلْيَك . َوَقْد ُأِمْرنا إذا نحُن َلقيناَك َأّال ُنفاِرَقَك َحّتى 

نقدَمَك على ُعَبْيِد اهللا بِن زياد .
      فقاَل َلُه اُحلَسُني : 

    الـَمْوُت َأْدنى إَلْيَك ِمْن ذِلَك . ُثمَّ قاَل ألصحابه : قوموا، فاْركبوا . َفَرِكبوا واْنَتظروا َحّتى 
َرِكَبْت ِنساُؤهم فقال : إْنَصـِرفوا ِبنا .

ـَِرفوا ، حاَل الَقْوَم َبْيَنهم وَبْنيَ االْنِصـراِف  .       َفَلّما َذَهبوا ِلَيْنص
      فقاَل اُحلَسْنيُ للُحّر :

َك . . ما ُتريد ؟               َثكَلْتَك ُأمُّ
     قال : َأما واهللا ، َلْو َغْيُرَك ِمَن الَعَرِب َيقوُلها لي ، وُهَو على ِمْثِل احلاِل اّلتي َأْنَت َعَلْيها 
َك ِمْن َسـبيل إّال  ِه بالّثْكِل أْن َأقوَلُه كاِئنًا َمْن كان . ولكن مالي إلى ِذْكِر ُأمِّ ما َتَرْكُت ِذْكَر ُأمِّ

ِبأْحَسـِن ما ُيْقَدر َعَلْيه .
     َفقاَل َلُه اُحلَسـْنيُ : َفما ُتريد ؟

    قاَل اُحلّر : ُأريُد واهللا َأْن َأْنَطِلَق ِبَك إلى ُعَبْيِد اهللا بِن ِزياد . قال له اُحلَسـْني : إَذْن واهللا ال 
َأَدُعَك .

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
   إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا 
ال ُتْدِخُلَك الكوَفَة وال َتِرُدَك إلى الـَمديَنة ، تكوُن َبْيني وَبْيَنَك َنَصـفًا َحّتى أكتَب  إلى إبن 
زياد وتكُتَب أنَت إلى َيزيد بن ُمعاوية إن أردَت أن تكُتَب إليه أو إلى ُعبيد اهللا بِن زياد ، إْن 
ِشـْئَت ، َفَلَعلَّ اّهللاَ إلى ذاَك َأْن يْأتَي ِبأْمٍر َيْرُزُقني فيِه العافَيَة من َأْن َأْبَتلَي ِبَشيٍء  ِمْن َأْمِرَك .

      قاَل اُحلَسْنيُ : َفَتياَسـْر َعْن َطريِق الُعَذْيب والقادسّية . وساَر في َأْصـحابِه واُحلرُّ ُيسايُرُه . 
ُثمَّ َأّن احلسني َخطَب َأْصحاَبُه وأصحاَب اُحلّر بالَبْيَضـة . وفي ِمْنَطقِة ذي ُحُسم ، قام احلسُني 

َفَحِمَد اهللا وَأثنى عليه ثم قال :

َرِكَبْت ِنساُؤهم فقال : إْنَصـِرفوا ِبنا .
ـَِرفوا ، حاَل الَقْوَم َبْيَنهم وَبْنيَ االْنِصـراِف  .       َفَلّما َذَهبوا ِلَيْنص

      فقاَل اُحلَسْنيُ للُحّر :
ـَِرفوا ، حاَل الَقْوَم َبْيَنهم وَبْنيَ االْنِصـراِف  .       َفَلّما َذَهبوا ِلَيْنص

      فقاَل اُحلَسْنيُ للُحّر :
ـَِرفوا ، حاَل الَقْوَم َبْيَنهم وَبْنيَ االْنِصـراِف  .       َفَلّما َذَهبوا ِلَيْنص

َك . . ما ُتريد ؟               َثكَلْتَك ُأمُّ
     قال : َأما واهللا ، َلْو َغْيُرَك ِمَن الَعَرِب َيقوُلها لي ، وُهَو على ِمْثِل احلاِل اّلتي َأْنَت َعَلْيها 
َك ِمْن َسـبيل إّال  ِه بالّثْكِل أْن َأقوَلُه كاِئنًا َمْن كان . ولكن مالي إلى ِذْكِر ُأمِّ ما َتَرْكُت ِذْكَر ُأمِّ
، َلْو َغْيُرَك ِمَن الَعَرِب َيقوُلها لي ، وُهَو على ِمْثِل احلاِل اّلتي َأْنَت َعَلْيها 
َك ِمْن َسـبيل إّال  ِه بالّثْكِل أْن َأقوَلُه كاِئنًا َمْن كان . ولكن مالي إلى ِذْكِر ُأمِّ ما َتَرْكُت ِذْكَر ُأمِّ
، َلْو َغْيُرَك ِمَن الَعَرِب َيقوُلها لي ، وُهَو على ِمْثِل احلاِل اّلتي َأْنَت َعَلْيها 

ِبأْحَسـِن ما ُيْقَدر َعَلْيه .
     َفقاَل َلُه اُحلَسـْنيُ : َفما ُتريد ؟

ِبأْحَسـِن ما ُيْقَدر َعَلْيه .
     َفقاَل َلُه اُحلَسـْنيُ : َفما ُتريد ؟

ِبأْحَسـِن ما ُيْقَدر َعَلْيه .

    قاَل اُحلّر : ُأريُد واهللا َأْن َأْنَطِلَق ِبَك إلى ُعَبْيِد اهللا بِن ِزياد . قال له اُحلَسـْني : إَذْن و بِن ِزياد . قال له اُحلَسـْني : إَذْن و بِن ِزياد . قال له اُحلَسـْني : إَذْن و بِن ِزياد . قال له اُحلَسـْني : إَذْن و بِن ِزياد . قال له اُحلَسـْني : إَذْن واهللا اهللا اهللا ال 
َأَدُعَك .

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
   إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا    إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا    إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا    إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا    إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا    إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا 

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
   إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا 

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
   إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا 

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
   إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا 

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
   إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا 

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
   إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا 

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر :     َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
   إّني َلْم ُأْؤَمر ِبِقتاِلَك . وإّمنا ُأِمْرُت أّال ُأفاِرَقَك َحّتى أقدَمَك الكوفَة ، فإذا َأَبْيَت َفُخْذ َطريقًا 

    َفتراّدا الَقْوَل َثالَث َمّراٍت . َوَلـّما َكُثَر الَكالُم َبْيَنُهما ، قال َلُه اُحلّر : 
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نيا  َقْد َتغّيَرْت وتنّكرْت ، وَأْدَبر َمْعروُفها       إنَُّه َقْد َنَزَل ِمَن األْمِر ما َقْد َتَرْون ، وإنَّ الدُّ
ْت جّدًا ، َفَلْم َيْبَق ِمْنها إّال ُصباَبٌة َكُصباَبِة اإلناِء ، وَخسيُس عيـــٍش كالـَمْرعـــــى  واْسـتمرَّ
الَوبيل ، َأال َتَرْوَن َأنَّ اَحلقَّ ال ُيْعَمُل بِه ، وَأنَّ الباِطَل ال ُيَتناهى َعْنُه ؟! ِلَيْرغب املُؤِمُن في ِلقاِء 

اهللا ُمِحّقًا ، فإّني ال أرى الـَمْوَت إّال شهادًة ، وال احلياَة َمَع الّظاِلـمَني إّال َبَرمًاَ .
َبْل   ، فقالوا : ال  َأَتكلَّم ؟  َأْم  َتكلَّمون  الَبَجلي فقال ِألْصحابه :  الَقْني  بُن  ُزَهْيٌر  َفقاَم       
تكّلم  فَحِمَد اهللا فأْثنى عليِه ثم قال : َقْد َسـِمْعنا َهداَك اهللا يا بَن رسوِل اهللا َمقالَتك ، واهللا 
نيا َلنا باِقَيًة ، وُكّنا فيها ُمَخّلدين ، إّال َأنَّ ِفراَقها في َنْصـِرَك وُمواساِتَك ، آلثْرنا  َلْوكانِت الدُّ
اُخلروَج َمَعك على اإلقاَمِة فيها . َفَدعا َلُه اُحلَسُني ، ُثمَّ قاَل َلُه َخْيرًا، وأْقَبَل اُحلّر ُيساِيُرُه وهو 

َيقوُل َلُه :
ُرَك اهللا في َنْفِسـَك . فإّني َأْشَهُد َلِئْن قاَتْلَت َلُتْقَتَلن ، َوَلِئن قوِتْلَت        يا ُحَسُني ، إّني ُأَذكِّ

َلَتْهُلَكنَّ فيما َأرى .
ُفني ؟! َوَهْل َيْعدو ِبُكم اَخلْطُب َأْن َتْقُتلوني ؟! ما َأدري        فقاَل َلُه اُحلَسْنيُ : َأَفِبالـَمْوِت ُتَخوِّ
ِه ، وَلِقَيُه وهو ُيريُد ُنْصـَرَة رسول اهللا         ماأقول لك ! ولكن َأقول كما قاَل َأخواَألوس البِن َعمِّ

) فقاَل َلُه : َأيَن َتْذهب ؟ فإنََّك َمْقتوٌل . فقال : )
       َسأْمضي وما ِبالـَمْوِت عاٌر على الَفتى                 إذا ما َنوى َحّقًا وجاَهَد ُمْسـِلمـا
       وآسى الّرجاَل الّصاحليــَن ِبَنْفِســــــــِه                 َوفاَرَق َمْثبورًا َيُغـــــشُّ  َوُيْرَغمــا

     َفَلّما َسـِمَع ذلَك ِمْنُه اُحلّر َتَنّحى َعْنُه ، وكاَن َيسيُر ِبأْصحابِه في ناِحَيٍة واُحلَسني في ناحَيٍة 
ْعمان َتْرعى ُهناك ، فإذا  ُأْخرى ، َحّتى اْنَتهوا إلى ُعَذْيِب الِهجانات ، وكاَن ِبها َهجاِئُن النُّ
ُهم بَأْرَبَعِة َنَفٍر َقْد َأْقَبلوا ِمَن الكوَفِة على رواِحِلهم ، ُيجّنبون َفَرسًا ِلنافِع بن ِهالل ُيقاُل َلُه 

رماُح بُن َعدّي على َفَرِسِه ، وهو يقول :  الكامُل ، َوَمَعُهم َدليُلُهم الطِّ
ري َقْبَل ُطلوِع الَفْجـــــِر               يا ناقتي ال ُتْذَعِري ِمـــْن َزْجــري                      وَشمِّ
ـْجـــــــِر              ِبَخْيـــِر  ُرْكباٍن َوَخْيِر َسْفـــــــــِر                       َحّتــى َجتّلى ِبَكرِمي النَّ
ـِْر َأْمــــــِر يــــ ـــْدِر                      أتــى بــــِه اّهللاُ ِخلَ             املــاِجِد احلـــــُرِّ َرحيِب الصــَّ

هِر »  َت َأْبقاُه َبقاَء الدَّ                                                     «َثمَّ
      َفَلّما اْنَتَهوا إلى احلسني َأْنَشـدوُه هذِه األبياِت ، فقال : َأما واهللا إّني ألْرجو َأْن يكوَن 
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َخْيرًا ما َأراَد اهللا ِبنا ، ُقِتْلنا َأم َظَفرنا . 
َفَر اّلذين ِمن أْهِل الكوَفِة ، َلْيسوا ِممّن َأْقَبَل       وَأْقَبَل إَلْيِهم اُحلرُّ بُن َيزيَد فقال : إنَّ هؤالِء النَّ

هم . فقال له احلسني :  َمَعَك ، وأنا حاِبُسهم أو رادُّ
أّال  َأْعَطْيَتني  َوَقْد ُكنَت  َأْنصاري وَأْعواني ،  ا هؤالِء  ِمْنُه َنْفسي ، إمنَّ َأْمَنُع  ِممّا      ألْمَنَعّنُهم 

َتْعِرَض لي َبَشيٍء َحّتى يأِتَيَك ِكتاٌب من ابن ِزياد . فقاَل اُحلّر : 
     َأَجْل . . لِكن َلْم يْأتوا َمَعك .

     قال احلسني : هم َأْصحابي ، َوُهم ِمبَْنِزَلِة َمْن جاَء َمعي ، َفإْن َمتَْمَت على ما كاَن َبْيني 
وَبْيَنَك وإّال ناَجْزُتَك .

     َفكفَّ َعْنُهم اُحلرُّ . ُثم قاَل َلُهم اُحلَسني :
ُع بُن عبد اهللا العاِئذّي ، وهو َأَحُد الّنَفِر       َأْخِبروني َخَبَر الّناِس َوراَءكم . َفقاَل َلُه ُمَجمِّ

األْرَبَعِة اّلذيَن جاؤوُه :
ُهم ، َوُيْسـَتخَلُص       َأّما َأْشراُف الّناِس َفَقْد ُأعِظَمْت ِرْشَوُتُهم، وُمِلَئْت َغراِئُرُهم ، َيْسـَتماُل ِودُّ
بِه  َنصيَحُتهم ، َفُهم أْلٌب واِحٌد َعَلْيَك ، وَأّما ساِئُر الّناِس َبْعد ، فإنَّ َأْفِئَدَتهم َتْهوي إَلْيَك  

وُسـيوَفُهم غدًا َمْشهوَرٌة عليَك .
    قال : َأْخِبروني ، َفَهْل لُكم ِبَرسولي إَلْيُكم ؟ 

   قالوا : َمن ُهَو ؟
   قال : َقيُس بُن ُمْسِهر الّصيداوي .

َيْلَعَنَك         َأْن  ابُن زياد  ابِن زياد فأَمَرُه  َفَبَعَث به إلى  َأَخَذُه اَحلصُني بُن َمتيم  َنَعم ،     َفقالوا : 
َوَيْلَعَن َأباَك ، َفصّلى َعَلْيَك وعلى َأبيَك ، وَلَعَن ابَن زياد وأباه ، وَدعا إلى ُنْصـَرِتَك وَأْخَبَرُهم 

ِبُقدوِمَك ، فأَمَر بِه ابُن زياد َفُأْلقَي من َطماِر الَقْصـِر .
     َفَترْقَرَقْت َعْينا ُحَسْني ( Ü ) وَلْم َميِْلْك َدْمَعه ، ُثمَّ تال قوله تعالى :

زب (  *  +    ,  -  .  /  10  2  3  4  5  رب 
َة ُنُزال ، واْجَمْع َبيَننا وَبْيَنهم في ُمْسـَتَقرٍّ من َرْحمِتك ، َوَرغاِئِب  الّلُهمَّ اْجَعْل َلنا وَلُهم اَجلنَّ

َمْذخوِر َثوابك !      
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                                                معاني املفردات 
        

متقلدون   :    متمنطقون  ، حاملون  ، مسلحون بها . 
مواثيق      :     جمع ميثاق :  عهد  . 

لعمري      :  لفظ َقَسم  . 
اغتّر          : ُخِدَع  .

ُيستمال    : فعل مضارع مبني للمجهول من املعلوم -يستميل - يكسب        
                 إلىجانبه  : يحّبب َأمرًا . 

نكث        : نقض العهد . 
َبَرمًا          : تكّبرًا . 

آثرنا         : فّضلنا  ، رّجحنا  . 
َمثبورًا       : ملعونًا  . 

ُتذعري      : تخافي - تفزعي . 
ناجزتك    : خالفتك ، عارضتك . 
غراِئُرهم   : رغباتهم  . طمعهم  . 

َأْلٌب واحد : من الفعل َأّلَب : َحّرض ، مُحّرضون . 
                                                

                                                      
                               التعليق النقدي

    

        يغطي هذا النص التاريخي الذي اقتطعناه من ملحمة استشهاد احلسني بــــن علـــــّي 

( Ü)  ، عّدة مشاهد جتمع بني احلسني  ، وَأحد رجال بني ُأمّية ، وهو اُحلرُّّ بـــن يزيـــــد 
التميمي في سجاٍل كالمي  ، يختار احلسني فيه الصمود والبطولة . بينــما يختــار احلــــُّر 
)  ، إلجباره  التفّكر واَحلْيرة فيما هـو مطلوب منه  ، محاصرة ابن بنت رسول اهللا  (

     على التوجه إلى عبيد اهللا بن زياد في الكوفة . 
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عليهم   قدومه  بأسباب   اُحلرِّ  قوم  الصمود ومخاطبة  ويواصل   ، يرفض احلسني اخلضوع  
ويبلغ أسمى درجات الّرقّي اإلنساني ، إذ يسقي خيوَلهم مما لديِه من قليل املياه ، ويسأل 
اُحلرَّ في وقت الصالة َعّم إذا ُيريد صالًة جامعًة ، أو منفردة ، َفُيجيبه اُحلرُّ بأّنه ، وقوَمه 
بأقرب  االقتداء  في  تعالى  اهللا  يطيَع  أن  هو   ، السليم  باخليار  ملتزمًا   ، سيصّلون بصالته 
) وُأسلوب الطبري في سرد الرواية يتميز نسبّيًا في االقتصاد  إنساٍن إلى رسوله (
ن  وذلك بالتقيد بحدود بسط احلدث ، مبرزًا عنصر احلوار بشكله القدمي ، وهذا ما قد ُيكوِّ
أحَد أسس القّص العربي . ثم َأننا جند في هذه الرواية الطبرّية استشهادات قرآنية أو من 
الطبري  أن يستشهد بها سيدنا احلسني (ã ) يوردها  املتوقع  الشريف ، من  احلديث 

بدقة  وأمانة .
 

  
 

َغ اُحلَسْنيُ  (Ü) قدوَمه إلى العراق ؟ ١- كيف سوَّ
٢- ما الذي دفع اُحلَسْنيُ إلى أن يأمر أصحابه بسـقي خيل قوم اُحلّر ؟

٣- كيف خّير اُحلَسْنيُ اُحلرَّ وقوَمه بأداء الصالة ؟
العراق؟ في  وجوده  بأسباب  اُحلّر  قوم  مخاطبة  يواصل   (  Ü  ) اُحلَسْنيُ  كان  ملاذا   -٤
٥- ما مضمون البيتني من الشعر الّلذين قالهما احلسني ؟ وما عالقتهما بثورته على   الظلم؟

٦- يقدم الشهداء َأثمَن ما لديهم في سبيل اهللا ونصرة احلق ومقاومة الظلم . ما قيمة 
       تضحياتهم في حياة شعوبهم ؟ ُاكتب في هذا الشأن .

٧- استخرج من النص ما يأتي : 
   أ- ثالثة أسماء للحاالت اإلعرابية املختلفة وأعربها .

 ب - ثالثة أفعال مختلفة وأعربها .
  ج - ثالثة أحرف وُاْذكر أنواعها .
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َالَعْدُل َأساُس املُْلك
من رسائل عمر بن اخلطاب (             ) إلى الوالة

                                                                                                 
  الرسالة األولى للحفظ  

     َكتَب ُعَمُر ِبن اَخلّطاب إلى َعْمرو بن العاص وهو َيْوَمِئٍذ والي ِمْصـَر :
      ِمْن َعْبِد اهللا ُعَمَر بِن اخلّطاب إلى َعْمرو بِن العاص ، َسالُم اهللا عليَك ، َأّما َبْعُد :   َفَقْد 
َبَلغني َأنَُّه َفَشـْت َلَك فاِشـَيٌة ِمْن َخْيٍل وإبٍل َوَبَقٍر َوَغَنٍم وَعبيٍد ، َوَعْهدي ِبَك َقْبَل ذِلَك َأْن 

ال ماَل لَك ، فأّنى لَك هذا؟
ْدُتَك َرجاَء ِغناِئَك       َوَلَقْد كاَن ِعْندي ِمَن املُهاِجريَن اَألّولَني َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك ، ولكّني قلَّ

ْل . فأكُتْب إليَّ : ِمْن َأيَن لَك هذا املاُل ؟ َوَعجِّ
    

    َفَكَتَب إَلْيِه َعْمرو :
     َأّما َبْعُد : فإنَُّه َقْد َأتاني ِكتاُب َأمير املُْؤمنَني َيْذُكُر فيِه فاِشَيَة ماٍل َفشا لي ، َوَأنَُّه َيْعِرُفني 
ـْعُر فيِه َرخيٌص ، َوَأني ُأعاِلُج  َقْبَل ذلَك َوال ماَل لي ، وإّني ُأْعِلُم َأميَر املُْؤمنَني َأّني ِبَبلٍد السِّ
ِمَن اِحلْرَفِة والّزراَعِة ما ُيعاِلُج َأْهُلُه ، وفي ِرْزِق َأميِر الـُمؤمنَني َسـَعٌة ، واهللا َلْو رَأْيُت ِخياَنَتَك 

َحالًال ما ُخْنُتَك .
     

      َفَكَتب إليِه ُعَمُر (            ) :

      َأّما َبْعُد : فإّني َلْسـُت ِمْن َتْسـطيِرَك الِكتاَب ، وَتْشـقيِقَك الَكالَم في َشيٍء ، ولكنَُّكم - 
ا تأُكلوَن الّناَر  وَتَتَعّجلوَن  َمْعَشـَر اَألمراِء - َقَعْدُمت َعلى ُعيوِن الـماِل ، َوَلْن َتْعَدموا ُعْذرًا ، وِإمنَّ

ْم إَلْيِه َشـْطَر ماِلَك . دًا بن َمْسـَلَمَة َفَسـلِّ ّهُت إَلْيَك ُمحمَّ العاَر ، َوَقْد َوجَّ
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١٠٣

                                                   معاني املفردات 

َفَشـت لك فاشية                  :  كثُر مالك وانتشر. 
عهدي بك                           :  معرفتي بك  .

أّنى لك هذا ؟                      :  من أين لك هذا ؟ 
قّلدتك                                 :  وّليتك .

َرجاَء ِغناِئك                         :  أمًال في نفعَك لألمة. 
ُأعالج                                  :   ُأزاول وُأباِشـر.

ِرزق                                     :   هنا العطاء والـمرتب. 
تسطيرك                              :   تأليفك .

تشقيقك                             :   تزيينك وحتسينك. 
لست من تسطيرك في شيء  :  ال أنخدع بجمال أسلوبك وبراعتك في الدفاع 

                                               عن نفسك.
 قعدمت على عيون املال          :   استوليتم على أغلى األشياء. 

لن تعدموا                            :  لن تعجزوا عن التسويغ وإيجاد العذر. 
تأكلون النار                         :  تأكلون احلرام الـمؤدي بكم إلى عذاب النار .

محمد بن مسلمة                 :  وكيل عمر(              ) في محاسبة الوالة .
شطر مالك                          :  نصفه .

                                               التحليل والتعليق

       كان عمر(            ) ، مثاًال للعدل ، يحاسـُب نفسُه كما يحاسـُب والته ، حتى أنه 
ـْه» . ومــــن معاملتــــه  قال: «لو ضاَع َجَمٌل في أعالي الفرات ، خلفُت اَهللا أْن يسَأَلني َعن
الوالة إحصاء أموالهم قبل الوالية وبعدها . فما زاد في أثناء واليتهم صادره كله أو نصفه 
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١٠٤

لبيت مال املسلمني ، وَمن تعْلل منهم بالتجارة قال له :«َبعثناكم والة ولم نبعْثكم ُجتّارًا».
       وهذه الرسالة من الرسائل الديوانية التي ظهرت عند توسع رقعــة الـــدولة االسالمــية  

وقامــت االتصاالت بني والة األقاليم واحلكومة املركزية . 
    إّن هذِه الرسائل تعالج مبدًأ إسالميًا يضمن سالمة املجتمع ، ويقوم على أساس محاربة 
اخلليفة عمر        بْنيَ  األولى  الرسالة  في   . الرعّية مبسؤوليهم  ثقة  ويقوي   ، النفوذ  استغالل 
(        ) لواليه على مصر كثرة ماله مع أنه كان قبل واليته فقيرًا ، وأن أختياره له مبنّي 
على االنتفاع بخبرته ومقدرته وذكائه في رعاية الناس عامة . فكان األجدر به أن يحرص 

على هذه الثقة ال على الطمع وجمع األموال .
لو  حتى   ، اخليانة  جتنب  على  وأقسم   ، ثروته  مصادر  سّوغ  عمرو  الوالي  رد  وفي        
كانت حالًال . لكن تسويغه وكالمه الـمزوق لم يجِدِه نفعًا ، حيث طلب منه اخلليفة أن 
يسلم نصف ثروته لبيت الـمال . إن هذه الرسائل لون جديد في عهد جديد ، اتسمت 
بالوضوح وترابط األفكار وتناسقها ، وغلبت عليها رؤية اإلخالص للّدين والّرعية  فكانت 
التكلف  التي تخلو من  صادقة مشبعة باإلميان ، فضًال على سهولة األلفاظ والعبارات ، 

واإلسهاب. 
     هكذا يظهر جوهر اإلسالم احلضاري في اختيار الوالي القائم على املقدرة والكفاءة 
لشخصه  القانون  يستغل  أو  القانون  فوق  يرفعه  للوالي  تشريفًا  وليس   ، املجتمع  خلدمة 
 ( ومصاحله ، وامنا هو تكليف لـمصلحة الناس كافة . ولنا في الرسول الكرمي (
خير قدوة في ذلك ، حني أرسل أحد جباة الزكاة ، ولـما رجع من عمله قال :«هذا لكم ، 
) : «ما باُل الرجل نستعمله على العمل مبا وّالنا اهللا  وهذا ُأهدي لي» فقال النبي (
فيقول: هذا لكم وهذا ُأهدي لي ، َأفال قَعَد في بيت َأبيِه وُأّمِه فنظر : َأُيهدى له أم ال ؟» . 
وهكذا كان قادة الـمسلمني ال ينخدعون ِبَدهاء الوالة وحججهم ، ويحاسبونهم حساب 

اخلبير.
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١- ما السبُب الذي دفع عمر بن اخلطاب (          ) أن يبعث رسالة إلى والي مصر 
      (عمرو بن العاص) ؟

٢- ماذا طلَب اخلليفة من الوالي في ختام الرسالة األولى ؟
ِه ؟ ٣- هل تعتقد أّن الوالي عمرو بن العاص كان محقًا في ردِّ

٤- كيف دافَع والي مصر عن نفسه ؟
٥- هل اقتنع اخلليفة بجواب الوالي ؟ ولـماذا ؟

٦- لوكنَت مكان (عمرو بن العاص) ، هل تتبع طريقته في التجارة ؟
٧- وازْن بَني شخصية اخلليفة وشخصية الوالي .

                                                تطبيقات لغوية
النحو :

واحدًا      مثاًال  وُاذكر  نوعها  وبّني  ِاستخرجها   . النص  في  التي وردت  املعارف  أنواع  ما  أ- 
     لكل نوع .

ب - وردت ثالثُة َأفعال أمر في النص مبنّيًة على السكون ، حدّدها وُاذكر لـماذا بنيت 
        على السكون ؟

ج - حدد املفعول ألجله في اجلملة اآلتية ، وأعربه : (ولكني قّلدُتَك َرجاَء ِغناِئك) .
اإلمالء :

                   ُاذكر ثالث كلمات وردت في الّنص تبدأ بهمزة القطع ، وثالث كلمات تبدأ بهمزة الوصل .
التعبير :

    لك شقيٌق موسر ، تزوج وانشطر عن اُألسرة ، وسكن مدينة ُأخرى ، وترك األم  واألب 
عاجزين في رعاية اهللا ورعايتك . ِابعث إليه رسالة تناشده أن يعينك على إعالة األسرة.
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١٠٦

                                               َأضراُر التدخني*

ـيوخ أو النساَء ، ُميِْسكوَن ِبَأصاِبِعهم  ـباَب أو الشُّ      َيتساَءُل كثيٌر من الّناس حَني َيرون الشَّ
َسجاِئَر َميتصون ُدخاَنها ، ِلَيقذفوُه داِخَل ُصـدوِرهم ، ُثمَّ َينُفثوه ِمْن ُأنوِفهم وَأفواِهِهم حّتى 

إذا َأتوا على آِخِر الّسيجاَرِة ، داسوها بأْحِذيَتهم ! فماالّسـِرُّ في هذا العمل ؟
ِه ، فَيْصـُعُب ِفطاُمُه.     ضيِع على َثدِي ُأمِّ ْفِل الرَّ      ُيجيُب َبعُضـهم بأّنها عاَدٌة ُتْشِبُه اعتياَد الطِّ
ٌة  ًة َكثيَرًة . ِمْنها مادَّ لكنَّ الُعَلماَء َيقولون : إنَّ ُدخاَن الّسيجاَرِة ، َيْحوي َموادَّ كيمياوّيًة سامَّ
ُتها  َقَلـوّيٌة ُتسمى - الّنيكوتَني - التي ُتْسـَتْعَمُل في ُمَرّكباِت ُمبيداِت احلشراِت ،  وَكّميَّ
في خْمِس َسجاِئَر تْكفي ِلَقْتِل االْنساِن حاًال ، إذا ُحِقَن ِبها ُدْفَعًة واِحَدًة في دِمِه . وماّدُة 
َئويَِّة ، َوِخالَل َحلَظاٍت َتِصـُل إلى  ِم َعْن َطريِق اُحلوْيصالِت الرِّ الّنيكوتَني هِذِه ، َتِصـُل إلى الدَّ
ُة  َرٌة ، َلها تأثيٌر َقويٌّ على اِجلهاِز الَعَصـبيِّ املَْركزّي  َأّما الـمادَّ ٌة ُمَخدِّ ِن ، وِهَي مادَّ ِدماِغ الـُمَدخِّ
ٌة  ِتَنِة ، وِهَي مادَّ ُة اُألخرى ، فهي - الَقطراُن - ذاُت الّلوِن الُبّنيِّ الّداِكِن ، والّراِئَحِة النَّ ـامَّ السَّ
ـرايِني  َفُتعيُق َجَرياَن  ـَرطاَن ، واْنِسـداَد الشَّ َلِزَجٌة َحتْوي َموادَّ كيماِوّيًة كثيَرًة ، ُتَسـّبُب السَّ

ـعاَل .  ُشها وُتْتِلُفها ، وُتَسـبُِّب السُّ ِم فيها ، وُتَهّيُج َأْنِسَجَة اِجلْسِم كاّفًة ، وُتَخدِّ الدَّ

*حقائق علمّية عن َأخطاِر أضرار الّتدخني / عبد الكرمي محمد البّياع / ١٩٨٨ بتصرف



١٠٧

ُة الّثالَثُة ، ِهَي (غاُز-َأّول أوكسيد الكاربون) اخلاِنْق . الذي ال َلْوَن َلُه وال  يَّ ـمِّ ُة السُّ    والـمادَّ
ـياراِت . هذا الغاُز َلُه قاِبلّيُة  َطْعم . وهو َمثيٌل ِللغاِز الـُمْنَبِعِث مْن َأنابيِب االْحِتراِق في السَّ
اِد َمَع (الهيموغلوبني) في الّدم ، اّلذي َيْنُقُل األوكِسجَني إلى َخاليا اِجلْسِم ، َفُيزاِحُم  االحتِّ
ُن  ُلُه ، وَيْحِرُم َخاليا اِجلْسِم مْنُه ، َفُيْنِهُك اِجلْسَم ، ِلذا يكوُن الـُمَدخِّ األوكِسجَني ، أو ُيَقلِّ

َعِب في َأَقلِّ َجْهٍد . َسريَع التَّ
ْوباِت  َئِة ، والنَّ ِة ، وَسـَرطاَن الرِّ ياَقِة الَبَدنيَّ       وهكذا ُيَسـّبُب الّتْدخُني ، انخفاَض َدرَجِة اللِّ
ـرايِني ، وَأْمراضًا ُأْخرى ُتصيُب الِكلى والـمثاَنَة ، واجلهاَز الّتناُسـليَّ   َب الشَّ َة ، وَتَصـلُّ الَقْلبيَّ

هات. فهل أنَت مستعد لتلوث دمَك بالتدخني ؟ َة في َأرحاِم اُألمَّ ُه اَألِجنَّ وُيَشـوِّ
 

معاني الـمفردات
                                      

مادة قلوّية     : كل مادة تذوب في الـماء وتعطي محلوًال ُمرّاً ، كالشاي ومحلول
                     الصابون.

احلقن            : زرق اإلبر .
السرطان       : تضخم غير طبيعي للخلية . تليف اخلاليا .

النوبة القلبية : اضطراب النبض .



١٠٨

١- يحوي دخان السجائر ثالث مواد كيماوّية سامة ُاذكرها ؟
٢- ماذا تسبُب مادة النيكوتني للمدخن ؟

٣- أّي َمرٍض تسببه مادة - القطران - للمدخن ؟
٤- ماأخطُر األمراض التي يسببها التدخني ؟

٥- يحوي دخان السجائر مادة سمية هي - غاز أول أوكسيد الكاربون - ،اخلانق ما 
    خطر هذه الـمادة على جسم اإلنسان ؟

٦- لـماذا يشعُر الـمدخُن باالنهاك والتعب عندما يركض ؟
٧- هل ُميكُنَك أن تعدَد األضراَر االقتصادية التي يسببها التدخني لألسرة ؟

٨- ما مظاهر اإلزعاج الذي يسببها الـمدّخن لآلخرين ؟
٩- هل ميكُن للمدخن أن يتغّلَب على عادة التدخني ؟ ُاذكر الوسائل التي تعينه على ترك 

       التدخني .
١٠- ال يحق لنا أن نلوث البيت بدخان السجائر ، ونرغم أفراد اُألسرة على استنشاقه          

         كذلك احلال في األماكن العاّمة ، ُاكتب في هذا الـموضوع عددًا من األسطر .
١١- لـماذا ُكتبت الهمزُة بالشكل الذي تراه في الكلمات اآلتية : (َيتساَءل ، سجاِئر  

ئوّية ، الراِئحة ، الُبؤُبؤ) .         الرِّ
 ١٢- أعرْب الكلمات التي حتتها خط مما يأتي وبني عالمات اإلعراب : يسبُب التدخُني  

َب    ئِة ، والنَّوباِت القلبّيَة ، وَتَصلُّ          انخفاض َدرَجِة اللياقِة البَدنّيِة ، وَسـرطاَن الرِّ
         الّشرايني  وَأمراضًا ُأخرى ُتصيُب الِكلى والـمَثانَة .
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١٠٩

سوريا بالد الشام*
قلُب الوطن العربي النابض 

َة والـمديَنِة ، قبل ُظهوِر اإلسالم ، بِرْحَلَتْنيِ      َأْنَعَم اهللا َتعالى على َعَرِب اَجلزيَرِة ، في َمكَّ
الَيَمِن  ِبالد  إلى  األولى   . واالطِمئنان  اُأللَفُة  وفيهما   ، واألماُن  الَبَرَكُة  فيهما   ، ِجتاريَّتْنيِ 
ْكِر  ـُهما الُقرآُن الكرِمي بالذِّ ـعيَدة ِشتاًء ، واُألخرى إلى ِبالِد الشام الفريَدة َصـْيفًا . َخصَّ السَّ

في َقْوِلِه تعالى : زب !  "  #  $  %  &  '   )  
  4  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )

5   رب (١)
) في شبابه في ِرْحالِت َقواِفِل ُقَريش إلى ِبالِد الّشاِم ، َقبَل         وقْد َشاَرَك الّرسوُل (

سالة ، وهي الَيوم سورّيا واُألْرُدّن وِفَلْسـطُني وُلبنان . الرِّ
     جاَء في ( ُنْزَهِة الـمجالس وُمنتخب النفائس )(٢) : َأّن عبد اهللا بن خوَلة قال : ياَرسوَل 
اهللا إْخَتْر لي َبْلَدًة أكوُن فيها ، َفَلْو َأْعَلُم َأنََّك َتْبقى َلـما اْخَتْرُت على َقْرَيِتَك َشيئًا . قال : 

«َعَلْيَك بالّشام» . وجاَء فيِه َأيضًا على لسان صحابي :
ْرداء َيـقوُل الّنبيُّ (       «الّشاُم َكْنـُز اهللا في َأرِضـِه وبِه َكْنـُزُه ِمن عباِده» وفي َحديِث أبي الدَّ
) : «ُفْسـطاُط الـُمْســلمني ِبَأْرٍض ُيقاُل لها : الغوطة فيها َمدينة يقال لها : ِدَمْشق 

َخْيُر َمناِزل الـمسـلمني يوَمئٍذ»(٣) .
       فبالُد الشام ، والِسّيما سورّيا ، ُعُمٌق تأريخيٌّ ، وَحضاراٌت ُمتمّيزٌة ِبَجماِل الطبيَعِة 
ـهول والغاباِت والباِدَيِة والَبْحر واألْسـواِق والـمصاِنع والـَمهاراِت البشرّيِة  واجلبال والسُّ

عاِم والـَمزارات الدينّيِة . والثقاَفِة والَفنِّ ، حتى في ألوان الطَّ
     

*عن كتاب - سوريا - وزارة الثقافة السورية / بتصرف .
(١)  سورة قريش /١-٤ .

(٢) تأليف / عبد الرحمن عبد السالم الصفوري الشافعي / من علماء القرن التاسع الهجري .
(٣) قال احلاكم : صحيح االسناد . وقوله (فسطاط) بضم الفاء أي مجتمع الناس .



١١٠

ـنني ، َتعوُد للُعصور الَقدَميِة ِعْنَدما اْسـَتَقرَّ اإلْنساُن        َتُضمُّ سورّيا آثارًا ، ُعُمرها آالف السِّ
في وادي الُفراِت . َوَقد  اْكُتِشــَف أْكَثُر من ِعْشـريَن َأْلَف َرقيٍم َمْكتوٍب بالّلَغَتِني الـِمْســمارّيِة 
(١) - َوَمديَنِة - أوغاريت (٢) - وآثاُر ِمَن الَعْصـِر  إيِبّال  َممْلَكِة  آثاُر  واْكُتِشــَفْت   ، واَألكدّيِة 

اآلرامّي والّرومانّي في ِدَمشـق. 
     وُهناَك َتْدُمُر شاِهَدٌة على َحضاَرٍة َعريَقٍة ُمتعاِقَبٍة ، َفْضـًال على ُبْصـرى ، وأفاميا ، وما 

َأقاَمُه الَعَرُب الـَمناِذَرُة والَغسـاِســنُة ، ِمْن َأْديَرٍة وَكناِئَس مازاَلْت آثاُرها قاِئمًة . 
     وجاَء اإلسالُم ، َفَيْبُرُز اجلاِمُع اُألَمويُّ بأْكَمِل َشـواِهِدِه على َأَهمّيِة ِدَمشـــَق ، عاِصــــَمِة 
َأْكَبِر ُدَوِل اإلْسـالِم الَعَربّيِة ، فضًال على َقْلَعِة َحَلب . وتْكُثُر في ِدَمْشـَق األْسـواُق الّتجاِرّيُة  
اَحلريِر  ِمَن  َيْعِرُضـُه  ِلـما  واِر ،  الزُّ ِمَن  َكبيٌر  َعَدٌد  ُه  َيؤمُّ اّلذي  الُعثماني ،  َكسـوِق احلميدّيِة 

ـناعاِت اَخلَشـبّيِة واِجلْلدّيِة . َمْشـقّيِة ، والبروكار ، والصِّ ـيوِف الدِّ والـُمَطّرزاِت والسُّ
الّدين  ِمْثل َحّمام نور  ِباَألْبنَيِة اآلثاِريَِّة ،  الـَمليُء  الَقدُمي  الَبزورّية -  يْأتي سوُق -  ُثمَّ        
خاَن ، والـُمَجّففاِت   َزْنكي  وخان أْسـَعد باشا الَعظم . وَيْعِرُض  هذا الّسوُق الّتوابَل ، والدُّ
والّشاي ، والُنبَّ ، وَألواَن الِعطاَرِة . ُثمَّ سوُق الّصاَغِة الـُمَتَخّصص ِبَفنِّ ِصناَعِة الـُمَجْوهراِت 

ّيِة . َهبّيِة والِفضِّ الذَّ
ـروِح الثَّقافّيِة ، ِمْثُل الـمكتبات الَوَطنّية والـمتاِحف الـَمليَئة          َوَتْزَدِحُم ِدَمْشـُق ِبالصُّ
ِبالُكنوِز األَثرّيِة ، َحتْكي ِقَصـَص  َأْجياٍل وَحضاراٍت َتعاَقَبْت على َمدار آالِف الّسنني . وَتْكُثُر 

َمْشـقّيُة الّراِئَعـُة.  فيها َأْيضًا اَحلّماماُت الدِّ
      وَتُضمُّ ِدَمْشـُق َأْيضًا ، َقْصـَر الَعـْظِم الـُمَشـّيَد عاَم ١٧٤٩م ِبَثالَثِة َأْقساٍم : اَحلَر ْمَلك 

ـَلْملَك  ( الزلـملك ) واخلد ملك (٣) .  والسَّ
     وفي َضواحي ِدَمْشـَق املشهورة ( السّيدة زينب ) ، وفيها مرقد السيدة  زينب بنت علي 
بن أبي طالب ( ã) وأخت احلسن واحلسني ( ΩÓ°ùdG Éª¡«∏Y )  ، ودفن هناك الشاعر 
ُيِطلُّ على  اّلذي  بلودان -  ، وفيهاَمصيُف -  اجلواهري    املشهور محمد مهدي  العراقي 

(١) سنة ٢٤٠٠ق.م. جنوبي غرب مدينة حلب .
(٢) سنة ١٥٠٠ ق.م. مدينة كنعانية في رأس شمرا شمالّي الالذقية .

(٣) احلرملك : قسم احلرمي.والسلملك ( الزلـملك ) للرجال ( األزالم )، واخلدملك : قسم اخلدم. 
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ّفاِح والَكْرِز  .  َبدانّي  . يتَمّيُز بالغاباِت واألشجار الـُمْثِمَرِة كالتُّ َسـْهِل الزَّ
َبداني - ذو الَطبيَعِة اَخلّالَبِة  ، ُثم - َمْعلوال - أي الـَمَمّر        وبْعَد بلودان - يأتي َمصيُف الزَّ
الّضّيق في الّسِريانّية  ، َحْيُث توجَد َكناِئس - دير مار َتْقال  ، َومار َسـْركيس  ، ومجموعة 

الـَمغاِور الّطبيعّية  . 
      وفي َوْسـِط سورّيا ، تقُع َمدينُة - ِحمْص - وتوابُعها َمصايف َمْرَمريتا َوصافيتا ، وَقْلَعُة 

اِحلْصـن الّصليبّية  ، والـمملوكّية وِحْصـُن االْكراد. 
ريِق إلى الّالذقية َيَقُع َمْشتى - احللو - الذي ُحتيُطُه غاَبٌة من األشجاِر املُثِمَرِة ِمَن       وفي الطَّ

ّفاِح  والّلْوز .  الّتوِت والتُّ
      وعلى َمساَفٍة َقريبٍة ، شماَل ِحْمص ، َتَقُع َمدينُة - َحماة - ِبَنواعيِرها الشهيَرِة اّلتي 
    توِصُل املِياَه إلى الدوِر ، واملَساجِد ، واّحلمامات والَبساتني . وَتشَتهُر  - حماة  - باألْغناِم   
وُمنتجاِت األْلبان ، َتَقُع شماَلها العاِصَمُة االْقتصادّيَة والّصناِعّية لِسوريا ، َحَلب الّشهيَرة 
لوقّيِة ، ُثمَّ الّررومانّية  ، وتكُثُر فيها َأْيضًا اخلانات واَحملّالُت  بأْسواقها الَقدميِة ، وَقْلَعِتها السَّ

الّتجارّيُة واملِياُه واملساجُد  .
هاَطريُق احلرير التأريخي ، الذي يتواصل فيه       تقُع مديَنُة حلب على ُمْفَتَرِق ُطُرٍق أَهمُّ
التجار ِمن َحلب إلى ميناء الالذقّية ، على الَبْحر األبيض الـمتوسط ، َميُرُّ الّرائي ِبأْجَمل 
وأْشَهُر   ، الَبرّي  والَكْرز  َلب  والدَّ الغار  ، وأشجاِر  نوبرّي  الصَّ الّشَجِر  الَفَرْنلق ذي  غابات 
الَعَرّبي  َطِن  الَو  َقْلُب  الّشاِم أو سورّيا  إّن ِبالَد  الّالذقّية َمصيُف َكَسب واَحلَلبي .  َمصايِف 

الّناِبض .   
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                                              معاني الـمفردات  

 الـمهارات      :  جمع مهارة . اِحلْذق . مهر في الِعْلم ، كان حاذقًا به . 
الثقافة            : امناء َمَلكة من الـملكات . والـمثقف : الـمتعلم  . 

املزارات         :  جمع مزار  : الـمكان الذي يزوره الناس ألي سبب . 
الَعْظم            : من وجوه سوريا الـمعروفة باألدب والسياسة  .    

                                        

١ - ما أهم الـمعالم التي تتمّيز بها - سوريا -  أو بالد الشام  ؟ 
 ٢ -  ُاذكر أشهر اآلثار احلضارية في سوريا . 

 ٣- ما أهم شاهد إسالمي في سوريا  ؟ 
 ٤- تشتهر سوريا بأسواقها العامرة  ، ُاذكر أهمها وما تشتهر به . 

٥ - توجُد في سوريا عدة مصايف  في ضواحي دمشق وأطرافها والالذقّية ما أشهرها ؟ 
 ٦ - لـماذا كان عرُب اجلزيرة يتاجرون في اليمن شتاًء وفي بالد الشام صيفًا ؟ 

 ٧ - ما معنى قول كعب األحبار ( الشاُم كنز اِهللا في أرضِه ، وبِه كنُزُه من عباده ) ؟ 
)  يحبُذ السكَن في بالد الشام ؟   ٨ - هل حتفظ حديثًا للرسول (

 ٩ - الُبدَّ أنَك ُزرَت َمصيفًا  عراقيًا في شمالنا احلبيب أو مشتًى في األهوار أو منطقة       
       سياحية على البحيرات .. صف شعورك لهذه الزيارة .

١٠- استخرج من النص اسمني مرفوعني واسمني منصوبني واسمني مجرورين وأعربهما.      
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حوض َأعالي الفرات والبادية الغربية                                            َاَألنـــــبـــــــار 

مادي  ، وَعَرُبها كغيرهم من  الرَّ العراق ، مركُزها مدينُة  اَألنباُر ُكبرى محافظات         
والَشجاعُة    واملروءُة  الكرُم  فعندهم   . متوارثة  وعاداٍت  تقاليَد  على  يحافظوَن   ، العرب 

وُحْسُن اجلوار  ، والضيافة . 
         إّن  - َأنبار - جمٌع مفرده - َنْبر - أي املرتفع ، ومنه ُأخذت الكلمُة  - مِنبر - الرتفاعه 
وأنبار الطعام واحدها ( ِنْبر ) ومعنى ( األنبار ) جماعة الطعام من الُبِر والثمر والشعير 
واحلنطة والقت ، والتنب ،   وأعالف احليوانات (١)   ، أسماها اآلراميون بهذا االسم ألنها 

كانت مخازن للعدد احلربية . 
 

    اتخذ البابليون  األنبار مركزًا حربيًا مهمًا حلماية مملكتهم من الهجمات اخلارجية . 
وجمع فيها(نبوخذ  نصر) أسرى احلرب وقد انطلقوا منها حملاربة العبرانيني . وعند 

ظهور اإلسالم كانت األنبار مركزًا مهمًا النطالق اجليوش اإلسالمية لفتح بالد الشام . 
وفي العصر العباسي  ، اتخذها أبو العباس السفاح  عاصمة  لدولته .

(١) صفي الدين البغدادي  / مراصد االطالع على أسماء األمكنة والقالع  / مجلد ٣ / دار املعرفة 
للطباعة  والنشر / ط ١ / إحصاء ١٩٥٤ .

كانت مخازن للعدد احلربية . 
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      وأقام فيها أبو جعفر املنصور إلى أن بنى بغداد  ، وينسب إليها كثيٌر من أهِل العلِم 
والـمعرفِة  ، منهم القاضي أحمد بن نصر بن احلسيـن األنبـــاري ، والفقيــــه الشافــــعي  
ابن  واللغوي  يحيى  بن  القاسم  الفضائل  أبو  القضاة  وقاضي  الديبــــلي  العبــاس  أبـــو 

األنباري والنحوي أبو البركات األنباري وغيرهم  .  
      مساحُة محافظة األنبار واسعٌة ، تبلُغ أكثَر من ثالثني في املئة من مساحِة العراِق (١)  
ومن مدنها الـموغلة في القدِم ، هيت ، الـمليئُة بعيوِن القاِر ، والـمزهوُة ببساتني النخيِل 
املشهورتان   ، وراوة   عانة  ومدينتا   . الزوارق  بصناعِة  واملشهورة   ، الـمتنوعِة  واألشجاِر 
ببساتني الكروِم التي تسقيها النواعير الّدّوارة ، فضًال على املناظر الطبيعية اخلّالبة ، التي 

عرفت بها بيئة حوض أعالي الفرات . 
      ومتتاز األنبار باملياه الوافرة العذبة  ، واملعادن الطبيعية  . 

      لذا ُأنشئت فيها معامُل إلنتاج الفوسفات  ، والسماد الكيمياوي ، والسمنت والزجاج   
واحلصى واحلجر والقير واجلص والرمل والكبريت ، وامللح ، وأظهرت التقنياُت وجوَد 

حقول للنفط . 
واملياه  الشاسعة  باألراضي  تعالى  اهللا  حباها   ، كثيرٌة  الـمحافظِة  هذِه  خيراِت  إنَّ          
الوافرة    فكثرت زراعُة احلنطة والشعير ، والذرة الصفراء  ، والبطاطا والفواكه املتنوعة  
ـمس  ، والبصل والسمسم  ، إلى جانب بساتني النخيل التي تزداُن  والقطن  وزهرة الشَّ

(١) املجموعة االحصائية السنوية لعام ٢٠٠٢م / وزارة التخطيط / اجلهاز املركزي لالحصاء  ص٥٠
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بها ضفاف نهر الفرات وجداوله وبحيراته ، زد على ذلك كثرة اآلبار اإلرتوازية والواحات 
التي جتّمل الصحراء الغربية ، وتزين بواديها املمتدة من احلدود السورّية شماًال إلى احلدود 

األردنية غربًا حتى احلدود السعودية جنوبًا .  
      وأجمل مافي األنبار قطعان املواشي من األغنام واملاعز واألبقار  واإلبل واخليول ، إذ 
تغصُّ فيها مناطق الرعي  في هضاب  وادي حوران ، وضفاف األنهار ، وسفوح التالل . 

وهكذا تبدو صحراء بالدنا جميلة .

     إذ يجد الكثيُر من الناِس الـمتعَة أياَم الصيِف على ضفاِف بحيراِت احلبانيِة والثرثار 
وبحيرِة سِد حديثة ، التي تكثُر فيها : أجود أنواع األسمــاك  ، وهـــي مناطــق سياحيــة  

رائعة . 
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اآلراميون : من أقوام شبه اجلزيرة العربية استوطنوا في العراق وبالد الشام ومن 
                  أهم ابتكاراتهم اخلط اآلرامي .

الواحة     : أرٌض  صحراويٌة منخفضٌة  ، تتجمُع فيها مياه األمطار على مدار
                  السنة. 

القت      : نوٌع من النباِت دائُم اخلضرِة . يطلُق عليه اسم ( اجلت )  . 

 

١ - من أيَن جاءت كلمة - األنبار - وما األحداُث التي َمّرت بها منُذ عهد البابلني ؟ 
٢ - ما العاداُت والتقاليُد التي ُعِرَف بها عرُب األنبار ؟ 

٣ - ُاذكر أهم املدن التأريخية في األنبار ، وما متّيزت به . 
٤ - ما أهم املعادن الطبيعية في األنبار  ، وما الصناعات التي ُأنشئت فيها ؟ 

 ٥ - ُاذكر احملاصيل التي تشتهر بإنتاجها محافظة األنبار . 
 ٦ - ما الذي ُيجّمل  الصحراء الغربّية في األنبار ؟ 

 ٧ - كيَف يكوُن تأثير سعة األراضي ووفرة املياه في اقتصاد األنبار ؟ 



١١٧

تطبيقات لغوية 

النحو : 
    أ - وردت في الّنص أسماُءٌ منقوصة ومقصورة وممدودة . 

          ُاذكر مثاًال أو اثنني لّكٍل منها . 
   ب - َثنِّ واجمع الكلمات اآلتية :  - صحراء - عصا -  القاضي - .

اإلمالء : 
       أدخْل ( َال ) على الكلمات اآلتية  ، ثم أدخل عليها الالم الـمكسورة : 

                ( لنب ، ليل  ، لسان ) . 

 التعبير : 
        ماذا تعرُف عن مدينتك ؟ خلّص ذلك في دفترك . 



١١٨

 الّرّحالة ابُن َبطوَطة 
 ( ٧٠٣ هـ - ٧٨٠ هـ) ( ١٣٠٤ - ١٣٧٨ م )                                               

     في َمدينِة  - فاس - ببالِد املَغرب األقصى ، عاَم أْربعٍة وَخمسني وسبعمئٍة هجرّية استَقرَّ 
شيٌخ في اخلمسني من ُعُمِرِه عائدًا من بالِد الّشرِق األقصى ، وأخَذ َيُقصُّ من أْخباِر هذِه 
َأثاَر َدَهْشـَة الّسامعَني واْسِتغراَبهم ، وكاَن ُسلطاُن - َفاَس  - نفسُه ِممَّن  الِبالِد الَبعَيدِة ما 
َن ما ُميليِه َذلَك الّرّحالُة الفذ ِمْن  ُأْعِجَب ِبأحاديِث ذلك  الْشيِخ ، وَأَمَر َأَحَد ُكّتابِه َأْن ُيَدوِّ

َأخباِر ِرْحلِتِه . 
     ُوِلَد هذا الّرحالُة من َأبويِن كرَميْنيِ في مدينِة - َطْنجَة - سنَة ثالٍث وسبعمئٍة ِهجرّية 
في شماِل املغرب تفّتحت َمواهُب محمد بِن عبد اهللا بِن محمٍد بِن إبراهيم الّطنجّي  حني 
أْصـَبَح شابًا َرشيدًا في الثانيِة والعشرين من ُعُمِرِه ، ومالْت نفُسـُه إلى الّذهاِب إلى بيِت اهللا 
اَحلراِم  ، ألداء َفريَضـة اَحلّج ، جاَء هذا اَحلَدُث في حياتِه ليدَفَعه إلى أْن َيْبَدأ حياة اإلْرحتاِل  
والّتجْوالِ  ، ِبِرحالٍت طويلٍة ، اسَتْغَرَقْت من حياتِه ثمانيًة وِعْشرين عامًا َوَشملت اجلزائَر 
والصني   والهند  وإيران  واليمن  والعراق  وروسيا  والِقْرم  واحلجاَز  والشاَم  وِمَصَر  وتوُنَس 
وبعد عودتِه من آسيا زاَر األنَدلَس ُثمَّ الّسودان . ووَصَف هذِه الّرحالت ِ في كتاٍب أَسـّماُه 

ّظار في غرائِب األْمصار وعجائِب األسفار » .  « ُحتَفُة النُّ
      حوى هذا الكتاُب ُصورًا عن احلالِة االجتماعية في بالِد العَالم اإلسالمّي في َعْصرِه  
َبْنيَ الُبلداِن ، طبيعُة العَالم اإلسالمّي على  ل  ـَر البِن َبطوطَة سبيل االرحتاِل والّتنقُّ ومما َيسَّ
ِة الّصالح و الّتْقوى ، وما ُيصاِحُبها  َعْهدِه  فقد كاَنْت َتتَّصُف بالَبساطة في العْيش  ، وِشـدَّ
البالِد اإلسالمّية  بَني  رُق  الطُّ ِلذا كانِت   َ  . والّراحَة  ْمأنيَنَة  الطُّ للُمسافر  تْكُفُل  َمظاهر  ِمْن 
ًة بالـُمساِفرين ، إلى جانِب قواِفل التُّجاِر ، فَسافَر ابُن بطوطة إلى حيُث شاَء ُمنَدمجًا  آِهَلَ
في َرْكٍب جتاريٍّ أو َمَع قاِفلِة ُحّجاٍج ، ُمَتَمّتعًا بثِماِر األُخّوِة التي ساَدْت هذا العالَم ، َدّلْت 
التَّضاُمِن بني  إبقاِء  القاِدرِة على  العوامِل  ِمْن أقوى  أنها  غِة والّثقاَفِة على  الّديِن واللُّ َروابط 
أبناِء هذِه الُبلدان ، ُتوفّي - َرِحَمه اهللا - سنة َثمانَني وسبعمئٍة هجرّية . وممّا جاَء في كتابِه 

وهو يتحّدُث عن  ِبالِد الّشام ، واصفًا إّياها ، ذاكرًا أَهمَّ َمعاِلـِمها :



١١٩

ِسـَعُة        ثم ِسـْرنا حّتى وصلنا إلى مدينة غزة ، وهي أّوُل بالِد الّشام مما يلي ِمْصـَر ، ُمتَّ
األقطار ، كثيرُة الِعمارِة ، َحَسـَنُة األسواِق ، ِبها الـمساجُد ، واألسواُر عليها ، وكاَن بها 
َخاِم األبيِض   ُثمَّ ساَفْرُت  ْنَعِة ، َوِمْنَبُرُه مَن الرُّ َمْسِجٌد جاِمٌع َحَسـٌن ، أنيُق البناِء ، ُمْحَكُم الصَّ
َتْسـليما - وهَي  مدينٌة  َوَسـّلَم  وَعَلْيِه  َنِبّينا  إلى مدينِة اخلليل  - صّلى اهللا على  َة  َغزَّ ِمْن 
الـَمْخَبِر  الـَمْنَظِر ، َعجيبُة  َحَسـَنُة   ، األْنواِر  ُمْشـِرَقُة   ، الـمقداِر  الّساَحِة ، كبيرُة  َصـغيرُة 
ـْنَعِة ، َمْحَكُم الَعَمِل ، َبديُع اُحلْسـِن ، سامَي االرتفاع   في بْطِن واٍد ، َوَمسِجُدها أنيُق الصَّ
ـْخِر الـَمْنحوِت . ثم سافرُت من هذِه الـمدينِة إلى الُقْدِس ، وزرُت أيضًا َبْيَت  َمْبنيٌّ بالصَّ
ْخَلِة ، َوَعَلْيِه ِعمارٌة كثيرٌة والّنصارى  م ، موضَع ميالِد عيسى (Ü) ، وبه َأَثُر ِجْذِع النَّ َحلْ
ْعظيِم ، َوُيضّيفون َمْن َنَزَل ِبِه . ثم َوَصـْلنا إلى َبْيِت الـَمْقِدِس َشـّرفُه  اهللا  ُيَعّظموَنه َأَشـدَّ التَّ
) َوَمْعَرجِه  ـريفِني في ُرْتبِة الَفْضـِل ، َوَمْصـَعِد رسوِل اهللا ،( ، ثالِث الـَمْسِجَدْيِن الشَّ
ِمَن  فيها  ُس  الـمقدَّ والـمسجُد   . الـمنحوِت  ـْخِر  بالصَّ منيفٌة  كبيرٌة  والبلدُة  السماِء  إلى 
الـَمساِجِد الَعجيبِة الّراِئَقِة الفاِئقِة اُحلْسـن ، ُيقال : إّنه َلْيَس على وجه األرض مسجٌد أكبُر 
ِمْنُه ، وأنَّ طوَله ِمْن َشـْرٍق إلى َغْرٍب سبُعمائٍة واثنتاِن وخمسون ِذراعًا وُعرُضـُه من الِقْبَلِة 
إلى اَجلْوِف أربُعمائِة ِذراٍع وخمٌس وثالثون ِذراعًا ، وله أبواٌب  كثيرٌة من ِجهاته الّثالث 
ُه  ، وأما اِجلَهُة الِقْبلّيُة ِمْنُه فال أعلم بها إّال بابًا َوُهَو الذي َيْدُخُل منه اإلماُم  والـَمْسـِجُد كلُّ
ٌف في الّنهايِة من إْحكاِم الَعَمِل  ٍف ِإّال الـمسجَد األقصى ، َفُهَو ُمَسـقَّ َفَضـاٌء ، َوَغْيُر َمَسـقَّ

َفة . َهِب واَألْصـِبَغِة الرائقِة ، وفي الـَمْسـِجِد َمواِضُع سـواُه ُمَسـقَّ ٌه بالذَّ ـَْنَعِة ُممَوَّ وإْتقاِن الّص



١٢٠

      
        وُقبُة الصخرة من َأعجِب الـمباني وأتقنها وأغربها شكًال قد َتَوّفَر َحّظها من الـمحاِسـِن  
وَأَخَذْت من ُكّل َبِديَعٍة ِبَطَرٍف و هي قائمٌة على َنَشـِز في َوسِط الـمسجِد ، ُيْصـّعُد إليها 
ـْنَعِة  في َدَرِج ُرخاٍم ، ولها َأربعَة َأبواب ، والدائُر بها مفروٌش بالّرخام أيضًا . ُمْحَكُم الصَّ
ـْنَعِة ماُيْعِجُز الواِصـَف   واَقِة َوراِئِق الصَّ وكذلك داخلها ، وفي ظاِهِرها وباِطِنها من أنواِع الزِّ
وأكثُر ذلك ُمَغّشى بالّذهب ، فهي تتألأل نورا وتلمع لـمعاَن البرِق ، يحاُر بَصـُر مَتأِملها 

في َمحاِسـِنها ، َوُيَقّصُر ِلساُن رائيها عن َمتثيلها .
       ثم سافرُت من الُقْدِس الّشريِف برْسِم زيارة َثْغِر َعْسـقالَن ، وقلَّ بلٌد جمَع من الـمحاسِن 

ما جمَعْتُه َعْسـقالُن إتقانًا وُحْسـَن َوْضـٍع وأصاَلَة مكاٍن وجمعًا بَني مراِفِق الَبرِّ والَبْحر.
ْمِل ، َوُيقال : إّنه الـمذكوُر في الكتاِب العزيِز ، َوِبَجّباَنِة       وبظاِهِر َعْسـقالَن وادي النَّ
الـَمزاِر  ُم  َقيِّ عليهم  أْوَقَفنا   ، ِلَكْثَرِتِه  ُيْحَصـُر  ماال  واألولياِء  الشهداِء  قبوِر  من  َعْسـقالن 

الـمذكوِر ، ولُه ِجراَيٌة يجريها له َمِلُك ِمْصـَر َمَع ما َيِصـُل إليه من َصـَدقاِت الزّوار .
     ُثمَّ ساَفْرُت منها إلى مدينِة الّرملة وهي في ِفَلْسـطَني مدينٌة كبيرٌة كثيرُة اَخلْيرات  َحَسـَنُة 
األسواق وبها اَجلاِمُع اَألبيض . ُثمَّ َخَرْجُت منها إلى مدينِة نابُلَس وهي مدينٌة عظيمٌة كثيرُة 
ِرَدُة األنهار من أكثر بالِد الشام زيتونًا ومنها ُيْحَمُل الّزيُت إلى ِمْصـَر َوِدَمْشـَق  األشجاِر ُمطَّ
َلُب إلى ِدَمْشـَق وَغْيِرها . ُثمَّ سافرُت منها إلى مدينِة َعْجلون  وبها ُتْصـَنُع َحلواُء اَخلّروب َوُجتْ

ها َنْهٌر ماؤُه َعْذب .  َوِهَي مدينٌة َحَسـنٌة لها أسواٌق كثيرٌة وقلعٌة خطيرٌة وَيُشـقُّ
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                                                 معاني املفردات 

سامي االرتفاع       : شاهق .
منيفة                    : عالية .

اجلهة القبلية         : األمامية التي تتجه ناحية الكعبة 
ى بالّذهب . مموه بالّذهب          : ُمغشَّ

على نشز              : ظاهر .
الّزواقة                  : الزينة املرّتبة . 
متأملها                 : املتطلع إليها . 

رائيها                   : ناظرها .
َقّيم املزار               : القائم بشؤون الـمرقد أو الّضريح . 

جراية                   : رزق . مرتب .
مطردة األنهار        : مستدمية األنهار اجلارية . 

 حلواء اخلروب      : حلوى ثمار أشجار اخلرنوب . 
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١- ما أَهم أهداف رحلة ابن بطوطة ؟
٢- ما أَهم رحلة قام بها - ابن بطوطة - َأثرت في نفِسـِه ودفعتُه إلى أن يبدأ حياة 

    االرحتال والّتجوال ؟
٣- ما الذي يسَر البن بطوطة ُسـبل االرحتال والتنقل بني البلدان ؟

٤- ما أقوى العوامل التي ُتقّوي التضامن بني أبناء البالد اإلسالمية ؟
٥- كيف وصف  -ابن بطوطة - مدينة نابلس ؟

٦- ماذا رأى - ابن بطوطة -في زيارته مدينة القدس ؟ صف أبرز معالـمها . 

٧- أيَّة مدينٍة جمعت الـمحاسَن إتقانًا وأصالة وجمعًا بني مرافق البر والبحر ؟
٨- ُاذكر ثالثَة معالٍم مقدسة زارها الرحالة ابن بطوطة مما ذكر في النص . 

٩- ما اآلثار التي مازالت قائمة حتى زماننا مما ذكر في النص ؟ 
١٠- ما الفوائُد التي تقّدمها لنا كتب الرحالت ؟

á°ûbÉæŸG 
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 تطبيقات لغوية 

النحو :                               
 

 أ- استخرج اسمني مرفوعني واسمني منصوبني من النص وبني أنواعها . 
 ب- ُاذكر جملتني وردتا في النص ، تضمنتا مستثنى بـ ( إّال ) .

 ج- ُاذكر جملتني وردتا في النص ، تضمنتا نائب فاعل ُثمَّ أعربهما . 

اإلمالء :
     اجلمل التالية وردت في النص ، َبّني أيُّها تضمنت همزًة للوصل ، وأيُّها تضمنت 

همزًة     
 للقطع  :

 ١- وصلنا الى مدينة غزة ، وهي َأّوُل بالد الشام . 
 ٢- وزرنا ايضًا بيَت حلم ، وبه أثر جذع النخلة .

 ٣- والّدائُر بها مفروٌش بالّرخام . 
 ٤- وَقلَّ بلٌد جمع من الـمحاسن ما جمعته عسقالن اتقانا .. وجمعًا بني مرافق  البر    

    والبحر   . 

التعبير :
متقاربة  وطبائع  عادات  تلحَظ  أن  الُبدَّ   ، العزيز  العراق  بالدك  مدن  بني  تنقلَت  إذا       
ومتشابهة بني سكان الـمدن واألرياف التي تزوُرها ، وحتسُّ أنَّ بينَك وبينهم قرابة ال فرق بني 
عراقي وآخر ، وهذه الصفات تشدُّ بعضهم بعضًا ، وتوثق احملبة واأللفة والتسامح والسالم 

ُاكتب ما جتود به قريحتك أسطرًا معبرة في ذلك .



محتويات الكتاب 
- املوضوع الصفحة

٣ - مقدمة
٦ - قصة من القرآن الكرمي .

١٢ - من احلديث الشريف - في وحدة املسلمني وتضامنهم ، ووحدة الـمجتمع .
١٦ - ما معنى ان ُتطالع ؟
٢٠ - الشهيد للشاعرة نازك املالئكه .
٢٥ - وصية ُأم البنتها ألمامة بنت احلارث.
٢٩ . ( Ü)من مآثر آل البيت/  حكم اإلمام علي - 

٣٣ - مواقف وطرائف .
٣٧ - من األدب الكردي  ــ  ساحتفل بنوروزي/ عبد اهللا كوران.
٤١ - الوفاء بالعهد (املستطرف في كل فن مستظرف).
٤٥ - البردة املباركة لالمام محمد البوصيري .
٤٩ - طبيعة االستبداد واثاره/ عبد الرحمن الكواكبي.
٥٤ - مرمي الصناع البي عثمان اجلاحظ .
٥٧ - انت فكر بغيرك /محمود درويش .
٦٠ - ال همجية في اإلسالم /مصطفى لطفي املنفلوطي .
٦٥ - في سبيل الوطن /معروف عبد الغني الرصافي .
٦٩ - ثمرات العلوم/ أبو حيان التوحيدي .
٧٢ - السيف والقلم/ الشيخ علي الشرقي .
٧٥ - من كتاب املوادعه بني املهاجرين واالنصار وبني اليهود .
٧٩ - حقوق األطفال/ راشد عيسى األردن .
٨٣ - رثاء األم/ الشريف الرضي .
٨٦ - األمثال عند العرب/ ندامة الكسعي .
٨٨ - قصة من السودان/ حفنة متر/ الطيب الصالح .



٩٣
٩٦

١٠٢
١٠٦
١٠٩
١١٣
١١٨
١٢٤

- اجلمال/ عمرو بن معدي كرب.
- الـحسني بن علي ( Ü) واحلر بن يزيد التميمي.

- العدل أساس امللك .
- أضرار التدخني /عبد الكرمي محمد البياع.

- سوريا بالد الشام قلب الوطن العربي النابض.

-  األنبار حوض أعالي الفرات والبادية العربية .
- الرحالة ابن بطوطة .

- احملتويات.
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